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Lời giới thiệu  

Kính thưa Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha,  

Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Anh Chị Em và các bạn trẻ.  

Đời sống hôn nhân và gia đình luôn là mối bận tâm của các Vị Chủ Chăn 

trong Hội Thánh. Trong khóa họp thường niên năm 2002, Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam đã chọn năm 2003 làm Năm Thánh Hóa Gia Đình, đồng thời một số 

Đức Cha muốn có một tài liệu giáo lý về Hôn Nhân và Gia Đình. Vào tháng giêng 

năm 2003, Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Gia đình đã tổ chức Cuộc gặp gỡ 

quốc tế về Gia Đình lần thứ tư tại Manila (Phi Luật Tân). Và gần đây, trong Hội 

Nghị khoáng đại lần thứ tám của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu khai diễn hôm 

17 tháng 8 năm 2004 tại Daejeon (Nam Hàn), cũng đã bàn về chủ đề Gia đình Á 

Châu Hướng Tới Một Nền Văn Hóa Sự Sống.  

Cùng thao thức với các Vị Chủ Chăn, Nhóm phụ trách giáo lý của Ủy Ban 

Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cố gắng biên soạn 

Quyển Giáo Lý Hôn Nhân và Gia Đình, với hy vọng được góp phần nhỏ trong 

việc hướng dẫn các bạn trẻ hiểu và sống đúng những giáo huấn căn bản của Hội 

Thánh về hôn nhân trong đời sống gia đình.  

Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin xin giới thiệu đến các cộng đoàn Dân Chúa Quyển 

Giáo Lý Hôn Nhân và Gia Đình này, và ước mong được sự đón nhận cũng như 

được sự góp ý của tất cả các cộng đoàn.  

Kính chúc Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, 

Quý Anh Chị Em và các bạn trẻ luôn được an vui trong tình yêu của Đức Kitô.  

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 09 năm 2004. 

CT. Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin. 

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC 
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Lời nói đầu  

Khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, đôi bạn nào cũng ấp ủ rất nhiều 

mộng ước. Tuy nhiên, khi nhìn đến hiện trạng hôn nhân hiện nay, nhiều 

người không khỏi băn khoăn lo lắng. Trong những thập niên vừa qua, đời 

sống hôn nhân và gia đình trên thế giới đã gặp phải nhiều khủng hoảng với 

những khó khăn đưa đến tan vỡ.  

Hội Thánh hết sức lo âu khi đứng trước thực trạng trên, bởi vì gia đình 

là tế bào đầu tiên của xã hội và Hội Thánh, và “tương lai của nhân loại sẽ 

đến ngang qua gia đình”[[1]]. Hội Thánh luôn đồng hành với các gia đình để 

soi sáng, nâng đỡ, hướng dẫn và giúp họ thể hiện được ơn gọi đích thực 

của mình. Những nỗ lực này được thực hiện qua nhiều hình thức, từ các 

giáo huấn cho đến các chăm sóc mục vụ, và trên nhiều bình diện, từ Giáo 

Hội hoàn vũ cho đến các Giáo Hội địa phương[[2]]. 

Riêng tại Việt Nam, trong khoá họp thường niên năm 2002 Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam đã chọn năm 2003 làm năm Gia đình. Các ngài muốn 

có một cuốn sách giáo lý về Hôn nhân và Gia đình cho Dân Chúa. Tài liệu 

này sẽ là một phương tiện giúp các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời 

sống hôn nhân, cũng như giúp các gia đình Kitô hữu Việt Nam xây dựng 

gia đình mình thành một mái ấm hạnh phúc và thánh thiện theo mẫu gương 

Thánh Gia Nadarét.  

Để thực hiện mong muốn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tổ phụ 

trách giáo lý của Uỷ ban Giáo lý Đức Tin đã biên soạn quyển Giáo lý Hôn 

Nhân và Gia Đình. Tài liệu này gồm hai phần chính: Ơn gọi hôn nhân và 

Đời sống gia đình.  

                                                           
[1]

 GĐ 86; x. GHAC 46 
[2]

 x. GL 1063 
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1. Ơn gọi hôn nhân: Hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa. Ý 

nghĩa và mục đích của hôn nhân. Thế nào là Hôn nhân Công giáo. 

Để bước vào cuộc sống hôn nhân, cần chuẩn bị những gì và chuẩn bị 

như thế nào?  

2. Gia đình là Hội Thánh tại gia: Tình yêu đôi bạn không khép lại nơi hai 

vợ chồng nhưng mở ra với con cái, với cha mẹ và họ hàng đôi bên, 

với làng xóm và xã hội. Mẫu mực cho tình yêu đôi bạn là tình yêu 

giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Mẫu mực cho kinh nghiệm gia đình là 

gia đình Nadarét với thánh cả Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Làm 

thế nào để xây dựng gia đình thành một Hội Thánh tại gia, một tổ ấm 

hạnh phúc và thánh thiện?  

Các nội dung trên được rút ra chủ yếu từ Sách Giáo lý Hội Thánh Công 

giáo ban hành năm 1992, Tông huấn về Gia đình của Đức Giáo hoàng 

Gioan Phaolô II, cũng như Công đồng Vaticanô II, được trình bày thành 

từng bài học, tiện dụng cho các lớp Giáo lý chuẩn bị Hôn nhân và các 

nhóm chia sẻ về Gia đình.  

Mặc dù tài liệu này còn nhiều thiếu sót và hạn chế, nhưng ước mong 

nó sẽ giúp các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cũng 

như các gia đình Kitô hữu có một cái nhìn xuyên suốt về hôn nhân và gia 

đình, một kiến thức tổng hợp về các vấn đề giáo lý, luân lý, tâm lý, tính dục, 

xã hội, Hội Thánh, tu đức, để nhờ đó dễ dàng thống nhất đời sống và thành 

công trong việc xây dựng gia đình thành một cộng đồng của sự sống và 

tình yêu, mỗi ngày một vươn lên và sẽ hoàn thành trong Nước Thiên Chúa.  

Mến chúc các đôi bạn và các gia đình thành công trên đường xây dựng 

một mái ấm ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.  
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Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin.  
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Phần Một: ƠN GỌI HÔN NHÂN  

Ơn gọi hôn nhân  

Sách Sáng thế kể lại: Sau khi đã dựng nên Ađam, Thiên Chúa phán: “Con 

người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với 

nó.” Khi thấy Evà, Ađam đã sung sướng kêu lên: “Này là xương bởi xương 

tôi, thịt bởi thịt tôi!” (St 2:18-23)[3].  

Hôn nhân trước hết là một ơn gọi. Qua việc phối hợp trong tình yêu, hai 

vợ chồng được mời gọi trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa[4], một 

Thiên Chúa yêu thương và luôn trung tín[5].  

Tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi 

Đức Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại.  

                                                           
[3]

(St 2:18-23)18 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ 

làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã 

thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi 

mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế.20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi 

dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.21 ĐỨC CHÚA là 

Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút 

một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào.22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái 

xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. 

23 Con người nói: "Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là 

đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra." 
[4]

(x.St 1,26-28)26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, 

giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và 

mọi giống vật bò dưới đất." 27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa 

sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 28 

Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, 

cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò 

trên mặt đất." 
[5]

(Hs 2:21)21 Cô ấy nói: "Mong được như lời các ông đã nói! " Rồi cô để họ đi, và họ ra đi. Cô 

buộc dây chỉ điều ở cửa sổ. 
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Chúa Giêsu chỉ sống trên trần gian ba mươi ba năm, nhưng đã dành 

ba mươi năm sống trong gia đình Nadarét. Điều đó cho thấy hôn nhân và 

gia đình có một tầm mức quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên 

Chúa. Nơi Chúa Giêsu, các đôi vợ chồng nhận ra Thiên Chúa là Đấng đã 

khởi xướng, cũng như luôn đồng hành và làm cho hôn nhân và gia đình trở 

thành con đường hạnh phúc, dẫn con người đến sự hiệp thông với nhau và 

hiệp thông với Thiên Chúa tình yêu.  
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Bài 1: Ơn gọi hôn nhân trong chương trình 

của Thiên Chúa  

Từ ban đầu Tạo Hoá đã dựng nên con người có nam có nữ và 

Ngài đã phán: “Vì thế, người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp 

với vợ mình, và cả hai sẽ nên một huyết nhục”. (Mt 19:4-5)[6]  

Có thể nói, hôn nhân và gia đình là một trong những thể chế cổ xưa 

nhất của loài người. Hôn nhân đã được Kinh Thánh đề cập đến ngay từ 

những trang đầu[7] và rồi hình ảnh hôn nhân lại được Kinh Thánh nhắc đến 

nơi những trang cuối (Kh 21:2,9,17)[8]. Điều đó cho thấy, hôn nhân không 

                                                           
[6]

 4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra 

con người có nam có nữ",5và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ 

mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." 
[7]

 (St 1,27-28) 27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con 

người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 28 Thiên Chúa 

ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy 

mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt 

đất."; (St 2,18-25) 18 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. 

Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi 

dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người 

gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế.20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và 

mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.21 ĐỨC CHÚA là 

Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút 

một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào.22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái 

xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. 

23 Con người nói: "Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là 

đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra." 24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ 

mình, và cả hai thành một xương một thịt 25 Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà 

không xấu hổ trước mặt nhau. 
[8]

 2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn 

sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang./ 9 Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy 

chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân 

Nương, Hiền Thê của Con Chiên."/ 17 Người đo tường thành được một trăm bốn mươi bốn 

thước, theo thước đo của loài người cũng là của vị thiên thần. 
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phải chỉ là một định chế thuần tuý của con người, mà trước hết còn nằm 

trong chương trình của Thiên Chúa, khi Ngài dựng nên con người có nam 

có nữ, và mời gọi họ: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy mặt đất, và thống 

trị nó” [9].  

1. Hôn nhân là gì?  

Hôn nhân là một giao ước ký kết giữa một người nam và một người nữ, với 

ý thức tự do và trách nhiệm, để sống yêu thương và giúp đỡ nhau trong 

tình nghĩa vợ chồng; để sinh sản và giáo dục con cái trong nhiệm vụ làm 

cha làm mẹ[10].  

2. Nguồn gốc của hôn nhân  

Nguồn gốc của hôn nhân chính là Thiên Chúa. Sách Sáng thế kể lại rằng 

ngày thứ sáu, sau khi đã tạo dựng nên trời đất, cây cối và muôn loài muôn 

vật, Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh 

giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và 

tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con 

người giống hình ảnh mình. Thiên Chúa tạo thành con người giống hình 

ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc 

cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy mặt đất, và 

                                                           
[9]

(St 1:28)28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy 

nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi 

giống vật bò trên mặt đất." 
[10]

 x. GLHT 1601 
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thống trị nó, hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển 

trên mặt đất” [11].  

Ngoài ra, sách Sáng thế còn nói một cách cụ thể hơn về việc kết hiệp 

vợ chồng: Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ 

mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa phán: “Đàn ông ở 

một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Vậy 

Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Ngài lấy một 

xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn 

đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: 

“Bây giờ xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là 

người nữ, vì bởi người nam mà ra”.  

Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả 

hai nên một thân thể. [12]  

Cả hai câu chuyện trên đều cho thấy hôn nhân đã xuất hiện ngay từ 

khởi đầu công trình sáng tạo và do ý muốn của Ngài. Khi tạo dựng, Thiên 

                                                           
[11]

(St 1:26-28)26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, 

giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và 

mọi giống vật bò dưới đất." 27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa 

sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 28 

Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, 

cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò 

trên mặt đất." 
[12]

(St 2:7) 7 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, 

và con người trở nên một sinh vật./ (St 18:21-24) 21 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc 

ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của 

con người ra, và lắp thịt thế vào.22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con 

người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. 

23 Con người nói: "Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là 

đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra." 24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ 

mình, và cả hai thành một xương một thịt 
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Chúa đã không dựng nên con người cô độc, hoặc chỉ là nam, hoặc chỉ là 

nữ, nhưng đã dựng nên con người có nam, có nữ và đã tác hợp họ nên vợ 

chồng, thành “một xương một thịt”. Nguồn gốc của hôn nhân chính là Thiên 

Chúa. Ngài là Đấng tác tạo hôn nhân và đã khắc ghi ơn gọi hôn nhân vào 

trong bản tính của con người khi tạo dựng nên họï có nam có nữ[13].  

3. Tình yêu là yếu tố căn bản của hôn nhân  

Thiên Chúa là Tình Yêu(1Ga 4: 8,16 )[14], Đấng duy nhất nhưng không đơn 

độc. Nơi bản thân, Ngài đang sống mầu nhiệm hiệp thông và yêu thương 

giữa Ba Ngôi Vị: Cha, Con và Thánh Thần. Vì yêu thương mà dựng nên 

con người giống hình ảnh mình, Thiên Chúa cũng mời gọi họ sống yêu 

thương và hiệp thông.  

Khi sống yêu thương, con người thể hiện đúng với bản chất của mình 

là hình ảnh Thiên Chúa, được dựng nên để sống yêu thương và hiệp thông 

với nhau. Tình yêu là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của con người[15]. Tình 

yêu cũng là yếu tố căn bản của hôn nhân. Sự trao tặng thân xác giữa hai 

vợ chồng chỉ có ý nghĩa khi thể hiện sự tự hiến chính mình vì tình yêu. Tình 

yêu là nền móng xây dựng những mối tương quan gia đình. Đối với con cái, 

tình yêu của cha mẹ trở thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa. Sứ mạng 

của đời sống gia đình là bảo toàn, biểu lộ và truyền đạt tình yêu. Hôn nhân 

                                                           
[13]

 GLHT 1603 
[14]

 8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu./ 16 Còn chúng 

ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa 

là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. 
[15]

 GLHT 1604 
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và gia đình được thiết lập là do tình yêu, được sinh động cũng là do tình 

yêu, sức mạnh và mục đích cuối cùng lại chính là tình yêu[16].  

4. Mục đích của hôn nhân  

Tự bản chất, hôn nhân hướng đến hai mục đích: Lợi ích của đôi vợ chồng 

và lưu truyền nòi giống (sinh sản và giáo dục con cái)[17]. Hai mục đích này 

luôn đi đôi với nhau, mặc dù có những lúc mục đích này được nhấn mạnh 

hơn mục đích kia.  

4.1. Trọn đời yêu thương và bổ túc cho nhau  

Nhờ khế ước hôn nhân, người nam và người nữ “không còn là hai, nhưng 

chỉ là một xương một thịt” [18], và được mời gọi mỗi ngày một trở nên gắn bó 

với nhau hơn qua việc nỗ lực sống cam kết trao hiến trọn vẹn cho nhau.  

Sự hiệp thông vợ chồng ăn rễ sâu từ sự thu hút tự nhiên về giới tính, 

cũng như từ sự bổ túc lẫn nhau giữa nam và nữ, được nuôi dưỡng nhờ 

những nỗ lực của đôi bạn muốn chia sẻ cho nhau trọn cả bản thân trong 

suốt cuộc đời.  

4.2. Sinh sản và giáo dục con cái  

Tự bản chất, hôn nhân hướng đến việc sinh sản và giáo dục con cái như 

chóp đỉnh hoàn thành hôn nhân.  

                                                           
[16]

 GĐ 18 
[17]

 GLHT 1601; x. GL 1055 §1 
[18]

 (Mt 19:6)6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên 

Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."/ (St 2:24) 24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha 

mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. 
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Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn 

lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Tình yêu vợ chồng còn phong phú nhờ 

những hoa quả của đời sống luân lý, tinh thần và siêu nhiên được cha mẹ 

truyền lại cho con cái qua việc giáo dục. Theo nghĩa này, mục tiêu nền tảng 

của hôn nhân và gia đình là phục vụ cho sự sống và hạnh phúc[19].  

5. Hạnh phúc đời hôn nhân  

Hôn nhân bao giờ cũng đi đôi với ước vọng trăm năm hạnh phúc. Đối với 

người Công giáo, hạnh phúc thật là được sống trong tình thân mật với 

Thiên Chúa Tạo Hoá là Cha yêu thương chúng ta. Có Thiên Chúa, dù thiếu 

mọi sự, cũng vẫn hạnh phúc. Còn vắng bóng Ngài, dù có mọi sự, cũng chỉ 

là bất hạnh. Đối với người Công giáo, khi đôi bạn thực hiện hôn nhân và gia 

đình theo ý định của Thiên Chúa, thì hôn nhân chính là một con đường dẫn 

đến Thiên Chúa, cũng như dẫn đến hạnh phúc.  

Mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng, đó là làm cho con người được yêu 

thương và hiệp nhất với Ngài trong hạnh phúc đời đời. Đồng thời, mọi sự 

Thiên Chúa ban cho ở đời này đều nhằm giúp con người đạt tới mục đích 

cuối cùng ấy. Khi đã nhận biết điều đó, trong mọi sự, ta luôn dành ưu tiên 

cho Thiên Chúa để được hiệp nhất với Ngài. Hễ điều gì giúp ta đến gần 

Ngài, thì ta đón nhận, bằng không ta phải dứt bỏ ngay[20].  

 

                                                           
[19]

 GLHT 1652-1653 
[20]

 GLHT 226 
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 GHI NHỚ 

1. H. Hôn nhân là gì?  

T. Hôn nhân là giao ước ký kết giữa một người nam và một người nữ, với 

đầy đủ tự do ưng thuận và ý thức trách nhiệm, để trở thành vợ chồng.  

2. H. Ai đã lập nên hôn nhân?  

T. Chính Thiên Chúa đã lập nên hôn nhân khi dựng nên loài người có 

nam có nữ, và mời gọi họ sống yêu thương.  

3. H. Yếu tố căn bản của hôn nhân là gì?  

T. Yếu tố căn bản của hôn nhân chính là tình yêu vì Hôn nhân được thiết 

lập do tình yêu và mục đích cuối cùng của Hôn nhân cũng chính là 

tình yêu.  

4. H. Hôn nhân có những mục đích nào?  

T. Hôn nhân có hai mục đích này:  

- Một là yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.  

- Hai là cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con 

cái.  

 

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Tình yêu có gì khác với sự thu hút giữa nam và nữ?  
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2. Tình yêu cần thiết cho hôn nhân như thế nào?  

3. Có thể lấy một người đồng thời lại yêu một người khác được không? 

Tại sao? 

 

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con sinh ra làm người 

nam, người nữ, mang hình ảnh của Chúa. Chúa còn ban tặng cho từng 

người chúng con một trái tim muốn yêu và khao khát được yêu để chúng 

con có thể yêu Chúa và yêu nhau.  

Xin dạy chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con để 

chúng con ngày càng trở nên giống hình ảnh Chúa là Tình yêu. Amen.  
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Bài 2: Hôn nhân Công giáo  

Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình 

và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi 

muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. (Ep 5,31-32) 

Khi một người nam và một người nữ kết hôn, họ trở thành vợ chồng 

theo luật tự nhiên. Hôn nhân của họ là một khế ước, có giá trị trước mặt 

Thiên Chúa. Đối với người Kitô hữu, hôn nhân không chỉ là một khế ước, 

mà còn là một bí tích. Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Hôn nhân là bí tích tình 

yêu... Khi vợ chồng nên một trong hôn nhân, cả hai không còn là hình ảnh 

dưới trần nữa, mà là hình ảnh của Chúa trên trời.”  

1. Hôn nhân Công giáo là một bí tích  

Từ xưa đến nay, hầu như nền văn hoá nào cũng coi hôn nhân là việc linh 

thiêng. Vì thế, trước khi về chung sống với nhau, cô dâu chú rể thường xin 

trời đất, thần linh hoặc ông bà tổ tiên chứng giám và phù hộ cho cuộc hôn 

nhân của mình qua một nghi lễ công khai và long trọng.  

Trong Cựu Ước, giao ước giữa Thiên Chúa với dân Ngài thường được 

ví như một cuộc hôn nhân thuỷ chung, duy nhất[21]. Sang Tân Ước, hôn 

nhân được coi là hình ảnh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh [22]. Đức 

                                                           
[21]

 Hs 1-3; Is 54; 62; Gr 2-3; 31; Ed 16; 23 
[22]

(Ep 5: 22-33)22 Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa,23 vì chồng là đầu của 

vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân 

thể của Người.24 Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục 

chồng trong mọi sự như vậy. 25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu 

thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh;26 như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội 
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Kitô được ví như chàng rể của giao ước mới[23]. Còn Hội Thánh được ví như 

cô dâu, đã được Đức Kitô yêu thương đến hy sinh mạng sống [24].  

“Ngay khi bắt đầu đời sống công khai, Chúa Giêsu đã có mặt trong một 

tiệc cưới tại Cana và đã làm dấu lạ đầu tiên, biến nước thành rượu để giúp 

hai họ nối tiếp cuộc vui [25]. Sự hiện diện này được Hội Thánh hiểu như là 

một chứng thực của Đức Kitô đối với giá trị hôn nhân, đồng thời cũng tiên 

báo sự hiện diện thường xuyên của Ngài trong đời sống hôn nhân[26]”.  

“Trong khi rao giảng, Chúa Giêsu dạy rõ ràng về ý nghĩa nguyên thủy 

của việc phối hợp giữa người nam và người nữ như thuở ban đầu Đấng Tạo 

                                                                                                                                                                                           

Thánh bằng nước và lời hằng sống,27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, 

không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh 

tuyền.28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính 

mình.29 Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân 

xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh,30 vì chúng ta là bộ phận trong 

thân thể của Người.31 Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà 

gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.32 Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi 

muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.33 Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính 

mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. 
[23]

(Mc 2:19)19Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể 

còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được… 
[24]

(Ep 5: 25)25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội 

Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; 
[25]

(Ga 2:1-11)1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu 

Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu 

Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi."4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến 

bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ 

việc làm theo." 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, 

mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: 

"Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ 

các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử 

nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông 

mới gọi tân lang lại10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi 

rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu 

lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào 

Người. 
[26]
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Hóa đã muốn. Sự phối hợp này là bất khả phân ly. Việc Môsê cho phép bỏ 

vợ là một nhượng bộ trước lòng chai dạ đá của người nam [27]”,[28].  

“Khi tái lập trật tự ban đầu của công trình sáng tạo đã bị tội lỗi làm xáo 

trộn, Chúa Giêsu đã ban sức mạnh và ân sủng để các đôi vợ chồng sống 

đời hôn nhân trong chiều kích mới của Nước Thiên Chúa. Ân sủng của hôn 

nhân Kitô giáo là hoa quả của Thánh Giá Đức Kitô, nguồn mạch mọi đời 

sống Kitô hữu[29]”.  

“Thánh Phaolô cho thấy điều đó khi nói: “Người làm chồng hãy yêu 

thương vợ như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, và hiến mình vì Hội 

Thánh để thánh hóa Hội Thánh” [30]. Ngài còn nói thêm: “Bởi thế, người ta 

lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình và cả hai nên một thân xác. 

Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.” [31],[32].  

 “Toàn bộ đời sống Kitô giáo mang dấu ấn của tình yêu “hôn nhân” 

giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích Thánh tẩy, cửa ngõ dẫn vào Dân Thiên 

                                                           
[27]

(Mt 19: 3-8)3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa 

Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? "4 Người đáp: "Các ông không đọc 

thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ",5và Người 

đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương 

một thịt."6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên 

Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."7 Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại 

truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? "8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-

sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 
[28]

 GLHT 1614 
[29]

 GLHT 1615 
[30]

(Ep 5: 25-26)25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội 

Thánh và hiến mình vì Hội Thánh;26 như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng 

nước và lời hằng sống, 
[31]

(Ep 5, 31-32)31 Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà 

gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.32 Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi 

muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. 
[32]
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Chúa, cũng đã là một mầu nhiệm “hôn nhân”: có thể nói đó là nghi thức 

thanh tẩy [33] trước khi bước vào tiệc cưới là bí tích Thánh Thể. Hôn nhân 

Kitô giáo trở thành dấu chỉ giao ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Hôn nhân 

giữa hai người đã được rửa tội là một bí tích thực sự của Giao ước Mới, vì 

nó biểu thị giao ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh, và thông ban ân sủng cho 

họ” [34].  

Như vậy, ta có thể nói, Thiên Chúa đã thiết lập khế ước hôn nhân ngay 

trong vườn địa đàng, giữa người nam và người nữ đầu tiên. Còn Chúa 

Giêsu, Ngài đã nâng hôn ước đó lên hàng Bí tích.  

Qua bí tích hôn phối, tình yêu của hai vợ chồng được Thiên Chúa đóng 

ấn; họ nhận được những ơn siêu nhiên giúp họ sống ơn gọi hôn nhân và 

gia đình, và trở nên dấu chỉ mầu nhiệm Đức Kitô kết hiệp với Hội Thánh.  

2. Đặc tính của hôn nhân Công giáo  

Tình yêu giữa hai vợ chồng Công giáo có ý nghĩa rất phong phú và sâu 

sắc, vì bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa và rập theo khuôn mẫu tình yêu 

giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Tình yêu đó có hai đặc tính là đơn nhất và bất 

khả phân ly.  

2.1. Đơn nhất  

Đơn nhất nghĩa là một vợ một chồng. “Tự bản chất, tình yêu vợ chồng đòi 

hỏi sự đơn nhất và bất khả phân ly. “Họ không còn phải là hai, nhưng là 

                                                           
[33]

(Ep 5: 26-27)26 như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng 

sống,27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn 

hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. 
[34]
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một xương một thịt”;[35]. Họ được mời gọi không ngừng lớn lên trong tình 

hiệp thông với nhau qua việc mỗi ngày trung thành sống lời cam kết hôn 

nhân, là trao hiến trọn vẹn cho nhau. Sự hiệp thông này được củng cố, 

thanh luyện và hoàn thiện nhờ bí tích Hôn phối đem lại sự hiệp thông trong 

Đức Kitô. Sự hiệp thông này càng thâm sâu hơn nhờ cùng chia sẻ một đức 

tin và cùng đón nhận Mình Thánh Chúa[36].”  

“Phải nhìn nhận sự bình đẳng giữa vợ chồng trong tình tương thân 

tương ái trọn vẹn, để nhờ đó biểu hiện rõ ràng tính đơn nhất của hôn nhân 

đã được Đức Kitô xác nhận. Đa thê là đi ngược với tình yêu vợ chồng, cũng 

như với sự bình đẳng giữa hai vợ chồng[37].”  

2.2. Bất khả phân ly  

Bất khả phân ly nghĩa là không thể ly dị. “Lý do sâu xa nhất đòi hỏi hai vợ 

chồng phải chung thủy chính là sự trung tín của Thiên Chúa với giao ước, 

và sự trung tín của Đức Kitô với Hội Thánh. Nhờ bí tích Hôn phối, hai vợ 

chồng được ban ơn để diễn tả và làm chứng cho sự trung tín ấy. Do bí tích, 

tính bất khả phân ly của hôn nhân tiếp nhận một ý nghĩa mới và sâu xa 

hơn[38].” 

                                                           
[35]

(Mt 19: 6) 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên 

Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."/ (St 2: 24) 24 Người trục xuất con người, và ở 

phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến 

cây trường sinh. 
[36]

 GLHT 1644 
[37]

 GLHT 1645; x. MV 49,2; GĐ 19 
[38]
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Ngoài ra sự liên kết mật thiết giữa hai vợ chồng, cũng như lợi ích của 

con cái, buộc hai vợ chồng phải hoàn toàn trung tín với nhau[39].  

Chung thuỷ suốt đời với người phối ngẫu là một trong những đặc điểm 

nổi bật của hôn nhân Công giáo, đồng thời còn có ý nghĩa đặc biệt hơn đối 

với thế giới hiện nay, khi mà ly dị thường được coi là giải pháp bình thường 

cho những khó khăn hoặc thất bại trong đời sống hôn nhân. Quả thực, đối 

với nhiều trường hợp, chung thuỷ là một thách đố lớn lao và phải cậy dựa 

vào ơn Chúa, vì chỉ nhờ sức riêng của mình mà thôi thì không đủ. Trong 

đời sống hôn nhân, đôi vợ chồng cần nhớ rằng sự liên kết với nhau không 

phải chỉ do quyết tâm của họ mà còn là kết quả của ơn Chúa. “Điều gì 

Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly” [40]. Hội Thánh 

không ngừng cầu nguyện cho các đôi vợ chồng được trung thành với nhau 

suốt đời. Ngược lại, chính Hội Thánh cũng được nâng đỡ luôn trung tín với 

Chúa Giêsu nhờ sự chung thuỷ của các đôi vợ chồng.  

3. Hiệu quả bí tích Hôn phối  

“Do hôn nhân hợp pháp, giữa vợ chồng phát sinh một mối dây ràng buộc 

vĩnh viễn và độc nhất tự bản chất. Hơn thế nữa, trong Kitô giáo, vợ chồng 

được Thiên Chúa tăng sức và thánh hiến bằng một bí tích riêng biệt, để 

chu toàn những bổn phận và sống xứng đáng bậc sống của mình[41].”  

Bí tích Hôn phối đem lại hai hiệu quả:  

                                                           
[39]

 GLHT 1646; MV 48,1 
[40]

(Mt 19:6)6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên 

Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 
[41]

 GLHT 1638; x. GL 1134 
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3.1. Dây hôn phối  

“Sự ưng thuận tự do, qua đó đôi phối ngẫu tự trao hiến và tiếp nhận 

nhau, được chính Thiên Chúa đóng ấn. Từ hôn ước của họ phát sinh một 

định chế. Định chế này đã được chính Thiên Chúa ấn định và có giá trị 

trước mặt xã hội. Hôn ước được liên kết với giao ước Thiên Chúa ký kết với 

nhân loại: Tình yêu vợ chồng đích thực được hoà nhập trong tình yêu Thiên 

Chúa[42].”  

“Dây hôn phối do chính Thiên Chúa liên kết, nên hôn nhân thành sự và 

hoàn hợp, giữa hai người đã được rửa tội, không bao giờ được tháo gỡ. Dây 

liên kết này là kết quả của việc hai người tự nguyện kết hôn và do sự hoàn 

hợp của hôn phối. Đây là một thực tại không thể đảo ngược, và trở thành 

một giao ước được Thiên Chúa trung tín bảo đảm. Hội Thánh không có 

quyền nói ngược lại sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa[43].”  

3.2. Ân sủng của bí tích Hôn phối  

Ân sủng đặc biệt của bí tích Hôn phối kiện toàn tình yêu vợ chồng, củng cố 

sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. “Nhờ ân sủng này, họ giúp nhau nên 

thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái”[44].  

“Đức Kitô là nguồn mạch ân sủng đặc biệt này. Như xưa, Thiên Chúa 

đến gặp Dân Ngài bằng một giao ước yêu thương và trung thành, thì ngày 

nay, Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Hội Thánh cũng đến với đôi vợ 

chồng qua bí tích Hôn phối. Ngài ở lại với họ, ban cho họ sức mạnh để họ 

                                                           
[42]

 GLHT 1639 
[43]

 GLHT 1640; x. GL 1141 
[44]
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vác thập giá theo Ngài, để họ chỗi dậy mỗi khi sa ngã, để họ tha thứ cho 

nhau, mang gánh nặng cho nhau, “phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức 

Kitô”[45], và yêu thương nhau với một tình yêu siêu nhiên, tế nhị và phong 

phú. Trong khi họ vui hưởng tình yêu và cuộc sống gia đình, Ngài ban cho 

họ, ngay từ đời này, được nếm trước hạnh phúc Nước Trời[46].”  

 GHI NHỚ 

1. H. Hôn nhân Công giáo là gì?  

T. Hôn nhân Công giáo là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để kết hợp hai 

người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa 

và Hội Thánh, cùng ban ơn giúp họ sống xứng đáng ơn gọi của mình.  

2. H. Hôn nhân Công giáo có những đặc tính nào?  

T. Hôn nhân Công giáo có hai đặc tính này:  

- Một là đơn nhất, nghĩa là một vợ một chồng.  

- Hai là bất khả phân ly, nghĩa là trung thành yêu thương nhau trọn đời.  

3. H. Bí tích Hôn phối ban cho vợ chồng những ơn nào?  

T. Bí tích Hôn phối ban ơn giúp các đôi vợ chồng yêu thương nhau, như 

Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, kiện toàn tình yêu tự nhiên, củng 

                                                           
[45]

 (Ep 5:21)21 Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau.22 Người làm vợ hãy 

tùng phục chồng như tùng phục Chúa,23 vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của 

Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người.24 Và như Hội Thánh 

tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. 
[46]

 GLHT 1642 



Phần Một: Ơ  GỌI HÔN NHÂN  |  Bài 2: Hôn nhân Công giáo  
 

 
31 

 

cố sự hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hoá họ trong đời sống siêu 

nhiên.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Khi nhìn vào tình yêu Đức Kitô dành cho Hội Thánh, anh chị học 

được điều gì cho tình yêu của anh chị?  

2. Trung thành với nhau đến chết phải chăng là một thách đố?  

3. Ân sủng bí tích Hôn phối mang lại điều gì cho đời sống hôn nhân?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương Hội Thánh đến độ đã hiến mình vì 

Hội Thánh để Hội Thánh được xinh đẹp lộng lẫy, thánh thiện tinh tuyền. 

Chúng con đang đứng trước ngưỡng cửa ơn gọi hôn nhân và gia đình, xin 

cho chúng con biết đến với Chúa, lắng nghe Lời Chúa, nhìn ngắm mẫu 

gương của Chúa, để học biết yêu thương như Chúa. Xin đổ Thánh Thần 

Tình yêu của Chúa xuống trên chúng con để chúng con có đủ can đảm 

bước theo con đường Chúa đang mời gọi chúng con. Amen.  

 



Phần Một: Ơ   ỌI HÔN NHÂN  |  Bài 3: Giáo luật về Bí tích Hôn phối 
 

 
32 

 

Bài 3: Giáo luật về Bí tích Hôn phối  

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân 

ly”. (Mc 10,9)  

Hôn nhân không chỉ liên quan đến hai vợ chồng mà còn liên quan đến một 

phạm vi rộng lớn hơn, từ họ hàng hai bên cho đến xã hội, bởi vì gia đình là 

tế bào căn bản của xã hội. Gia đình có êm ấm thì xã hội mới ổn định và 

bền vững.  

Vì mang tính xã hội, nên hôn nhân cần được pháp luật chứng nhận và bảo 

vệ. Tại Việt Nam, về mặt dân sự ta có luật “Hôn nhân và Gia đình” được 

Quốc Hội thông qua ngày 09.6.2000, gồm 110 điều. Còn về mặt tôn giáo, 

trong bộ luật của Hội Thánh, được gọi là giáo luật, ban hành ngày 

25.01.1983, có 111 khoản về hôn nhân.  

Luật của Hội Thánh chỉ ràng buộc đối với người Công giáo[47]. Khi đưa ra 

những luật này, Hội Thánh nhắm giúp con cái mình xây dựng một cuộc 

sống hôn nhân và gia đình bền vững, hạnh phúc, thánh thiện, thể hiện ơn 

gọi hôn nhân và gia đình như ý Thiên Chúa muốn.  

1. Điều kiện cử hành bí tích Hôn phối  

Để Bí tích Hôn phối thành sự, cần những điều kiện sau:  

- Phải là một người nam và một người nữ, đã rửa tội[48].  

                                                           
[47]

 GL 11; 1059; 1075 §2 
[48]

 GLHT 1625; x. GL 1055 
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- Hai người có tự do để kết hôn. Tự do ở đây có nghĩa là:  

. Không bị ép buộc  

. Không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên hoặc luật Hội Thánh[49].  

- Phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn của mình.  

- Cử hành theo thể thức của Hội Thánh[50].  

2. Các ngăn trở Hôn phối  

Ngăn trở hôn phối là tình trạng hay hoàn cảnh làm cho cuộc hôn phối 

không thành sự hoặc bất hợp pháp.  

Để có thể kết hôn thành sự, cả hai phải trong tình trạng tự do, không bị 

ngăn trở nào theo luật tự nhiên hoặc luật Hội Thánh. Những ngăn trở thuộc 

luật tự nhiên dựa trên hôn nhân như một định chế tự nhiên, chúng chi phối 

mọi người. Những ngăn trở thuộc luật Hội Thánh dựa trên bản chất bí tích 

của hôn nhân, cũng như trên mối liên hệ của hôn nhân với cộng đồng tín 

hữu, chỉ chi phối người Công giáo mà thôi.  

Các ngăn trở hôn phối gồm có:  

2.1. Ngăn trở do chưa đủ tuổi để kết hôn  

Để kết hôn thành sự, nam phải đủ 16 tuổi, nữ phải đủ 14 tuổi[51]. Tuy nhiên, 

Hội Đồng Giám mục của mỗi quốc gia có quyền quy định tuổi cao hơn để 

                                                           
[49]

 GLHT 1625 
[50]

 GL 1108 
[51]

 GL 1083 §1 
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kết hôn hợp pháp[52]. Tại Việt Nam, nam phải từ 20 tuổi trở lên, nữ 18 tuổi 

trở lên, theo như Luật Hôn nhân và Gia đình điều 9.  

2.2. Ngăn trở do bất lực  

Một trong hai người trước khi kết hôn đã mắc chứng bất lực, không thể 

chữa trị được[53]. Bất lực khác với vô sinh. Bất lực là không thể giao hợp. 

Còn vô sinh là không thể có con. Việc vô sinh không phải là một ngăn trở 

hôn phối[54].  

2.3. Ngăn trở do đã kết hôn  

Một trong hai người còn bị ràng buộc bởi dây Hôn phối trước[55]. Ngăn trở 

này chỉ chấm dứt khi:  

- Người phối ngẫu chết[56].  

- Hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp, được Đức Giáo Hoàng đoạn 

tiêu vì lý do chính đáng[57].  

- Hôn nhân giữa hai người chưa rửa tội được đoạn tiêu do đặc ân Phaolô 

nhằm bảo vệ đức tin của bên lãnh nhận phép Rửa tội, do chính sự kiện là 

bên được rửa tội lập hôn nhân mới, và bên không được rửa tội muốn phân 

ly[58].  

                                                           
[52]

 GL 1083 §2; xem thêm GL 1071 §1, 20 và 60; 1072 
[53]

 GL 1084 §1 
[54]

 GL 1084 §3 
[55]

 GL 1085 §1 
[56]

 GL 1141 
[57]

 GL 1142 
[58]

 GL 1143 
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2.4. Ngăn trở do khác biệt tôn giáo  

Một bên Công giáo, còn một bên không Công giáo[59].  

2.5. Ngăn trở do chức thánh  

Những người đã chịu chức thánh không thể kết hôn thành sự[60]. Những 

người có chức thánh gồm: Giám mục, linh mục và phó tế.  

2.6. Ngăn trở do khấn dòng  

Những người chính thức thuộc về một dòng tu bằng lời khấn công khai sẽ 

vĩnh viễn sống khiết tịnh (hay còn gọi là khấn trọn đời, vĩnh khấn) không thể 

kết hôn thành sự[61].  

2.7. Ngăn trở do bắt cóc  

Hôn nhân bất thành đối với trường hợp bắt cóc người nữ để lấy cô ta[62].  

2.8. Ngăn trở do tội mưu sát phối ngẫu  

- Giết vợ hay giết chồng mình (kể cả âm mưu hoặc đồng loã) để lấy người 

khác.  

- Giết vợ hay giết chồng của người phối ngẫu (kể cả âm mưu hoặc đồng 

loã) để lấy họ[63].  

                                                           
[59]

 GL 1086; 1124-1125 
[60]

 GL 1087 
[61]

 GL 1088 
[62]

 GL 1089 
[63]

 GL 1090 
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2.9. Ngăn trở do họ máu (huyết tộc)  

- Theo hàng dọc: hôn nhân bất thành giữa mọi người trong họ máu hàng 

dọc[64].  

- Theo hàng ngang: hôn nhân bất thành cho tới hết 4 bậc[65].  

2.10. Ngăn trở do họ kết bạn  

Hôn thuộc theo hàng dọc dù ở cấp nào cũng tiêu huỷ hôn phối[66]. Ví dụ, 

giữa cha chồng với con dâu, chàng rể với mẹ vợ. Tuy nhiên, theo hàng 

ngang thì không bị ngăn trở. Ví dụ: anh chồng có thể lấy em dâu, vợ chết 

có thể lấy em vợ.  

2.11. Ngăn trở do công hạnh  

Hay còn gọi là ngăn trở liêm sỉ. Ngăn trở này phát sinh do cuộc hôn phối 

bất thành sau khi đã có sống chung, hoặc do tư hôn công nhiên hay công 

khai. Ngăn trở này tiêu hủy hôn nhân giữa người nam với các người họ máu 

của người nữ bậc một hàng dọc, và ngược lại[67]. Chẳng hạn: nếu anh X đã 

từng chung chạ với cô Y, thì không thể lấy mẹ hoặc con riêng của cô Y; và 

cô Y cũng không thể lấy cha hoặc con riêng của anh X.  

2.12. Ngăn trở do pháp tộc  

Những người có họ hàng thân thuộc pháp lý do nghĩa dưỡng, ở hàng dọc 

hoặc hai bậc hàng ngang, không thể kết hôn với nhau thành sự[68]. Ngăn 

                                                           
[64]

 GL 1091,1; x. Luật HN và GĐ điều 10 §3 
[65]

 GL 1091 § 2 
[66]

 GL 1092 
[67]

 GL 1093 
[68]

 GL 1094 
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trở này làm hôn nhân bất thành giữa: con nuôi với cha mẹ nuôi; con nuôi 

với cha mẹ hoặc con cháu ruột của cha mẹ nuôi; hai con nuôi của cùng 

một cha mẹ nuôi.  

3. Chuẩn ngăn trở  

Nếu mắc phải một trong các ngăn trở trên, dù hai người có lấy nhau, hôn 

phối vẫn không thành. Đó chỉ là một sự chung chạ bất hợp pháp mà thôi. 

Để kết hôn thành sự và hợp pháp, cần phải xin phép chuẩn. Tuy nhiên, 

không phải ngăn trở nào Hội Thánh cũng có thể miễn chuẩn được.  

Đối với những ngăn trở thuộc luật tự nhiên, Hội Thánh không có quyền 

miễn chuẩn. Đó là những ngăn trở:  

- Do bất lực[69].  

- Do đã kết hôn[70].  

- Do có họ máu hàng dọc[71].  

- Do có họ máu hai bậc hàng ngang[72].  

Đối với những ngăn trở chỉ do luật Hội Thánh mà thôi thì Hội Thánh có 

quyền miễn chuẩn, và khi được miễn chuẩn thì cuộc hôn nhân thành sự.  

Các ngăn trở Hội Thánh có thể miễn chuẩn khi có lý do chính đáng:  

- Về tuổi tối thiểu. Giáo Lý Hôn Nhân  

                                                           
[69]

 GL 1084 
[70]

 GL 1085; 1141 
[71]

 GL 1078 §3 
[72]

 GL 1078 §3 
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- Về họ máu ba bậc trở đi theo hàng ngang: bà con và anh em họ.  

- Về họ kết bạn.  

- Về tội ác (tội mưu sát phối ngẫu)  

- Về chức thánh.  

- Về lời khấn.  

- Về công hạnh.  

- Về khác tôn giáo.  

Riêng đối với các cuộc hôn nhân khác tôn giáo, sở dĩ Hội Thánh dè dặt 

và thận trọng chỉ vì yêu thương con cái. Muốn gia đình hạnh phúc, vợ 

chồng phải hoà hợp. Tín ngưỡng là một vấn đề quan trọng. Nếu có sự khác 

biệt thì dễ xảy ra xung khắc, đe doạ sự hoà hợp, nhất là đối với việc giáo 

dục con cái. Tuy nhiên, cũng vì tôn trọng tự do, Hội Thánh không cấm 

đoán. Hội Thánh hy vọng lòng đạo đức của bên này sẽ thánh hoá bên kia 

[73],[74].  

4. Sự ưng thuận kết hôn  

Hội Thánh coi việc hai người bày tỏ sự ưng thuận kết hôn là yếu tố cần 

thiết “làm nên hôn nhân”. Thiếu sự ưng thuận này thì hôn nhân không 

thành[75].  

                                                           
[73]

 (1 Cr 7:14)14 Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hoá nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh 

hoá nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là 

thánh. 
[74]

 GL 1124-1129 
[75]

 GLHT 1626 



Phần Một: Ơ   ỌI HÔN NHÂN  |  Bài 3: Giáo luật về Bí tích Hôn phối 
 

 
39 

 

“Sự ưng thuận kết hôn là hành vi nhân linh - nghĩa là hành vi của con 

người có ý thức và tự do -, trong đó hai vợ chồng tự hiến cho nhau và đón 

nhận nhau: “Anh nhận em làm vợ”; “Em nhận anh làm chồng”. Sự ưng 

thuận này nối kết hai vợ chồng lại với nhau và được thể hiện trọn vẹn khi 

hai người “trở nên một xương một thịt”;[76],[77]”. Bởi vậy, “sự ưng thuận này 

phải là một hành vi ý chí của mỗi bên kết hôn, không bị cưỡng bức vì bạo 

lực hay quá sợ hãi do một nguyên cớ bên ngoài. Không một quyền hành 

nào của loài người có thể thay thế sự ưng thuận này. Nếu thiếu sự tự do 

này, cuộc hôn nhân sẽ không thành[78]”.  

Thiếu sự tự do ưng thuận thực sự giữa hai bên, khi:  

- Không có đủ trí khôn[79].  

- Thiếu trầm trọng trí phán đoán về những quyền lợi và nghĩa vụ chính 

yếu của hôn nhân[80].  

- Vì bị tâm thần không thể đảm nhận những nghĩa vụ chính yếu của 

hôn nhân[81].  

- Vô tri: Không biết hôn nhân là gì[82].  

- Lầm lẫn về người, hoặc về phẩm cách của người phối ngẫu[83].  

                                                           
[76] 

(St 2:24) 24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một 

xương một thịt./ (Mc10:8) 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, 

nhưng chỉ là một xương một thịt./(Ep 5:31) 31 Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người 

đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 
[77]

 GLHT 1627; GL 1057 §2 
[78]

 GLHT 1628 
[79]

 GL 1095 
[80]

 GL 1095 §2 
[81]

 GL 1095 § 3 
[82]

 GL 1096 
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- Lường gạt[84]. Khi chủ ý lừa dối về sự có hay không một phẩm cách 

của mình, nhằm đạt được sự ưng thuận của bên kia. Phẩm cách này 

quan trọng đến nỗi sau này khi khám phá ra thì đời sống hôn nhân có 

thể bị tác hại trầm trọng.  

- Giả vờ ưng thuận, nhưng thực sự không muốn[85].  

- Ưng thuận với điều kiện về tương lai. Đặt điều kiện về tương lai thì 

hôn nhân bất thành[86].  

- Ưng thuận vì bạo lực hoặc vì sợ hãi[87].  

 Bạo lực: nếu bị người khác dùng sức mạnh để cưỡng ép ưng 

thuận kết hôn thì sự ưng thuận đó vô hiệu.  

 Sợ hãi: sự sợ hãi có thể làm cho hôn nhân vô hiệu khi hội đủ 3 đặc 

tính sau: 

a. Sợ hãi có tính cách trầm trọng chứ không phải vu vơ.  

b. Sợ hãi do nguyên nhân ngoại tại, nghĩa là do một người khác 

gây ra chứ không phải do chính đương sự.  

c. Sự sợ hãi có tính cách tất định, nghĩa là không có cách nào 

khác để thoát khỏi sự đe dọa ngoại trừ ưng thuận kết hôn.  

                                                                                                                                                                                           
[83]

 GL 1097, 1098 
[84]

 GL 1098 
[85]

 GL 1101 
[86]

 GL 1102 
[87]

 GL 1103 
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5. Thể thức hôn phối  

Để Hôn nhân thành sự, đôi hôn phối cần phải cử hành theo thể thức của 

Hội Thánh: Hôn nhân chỉ thành sự khi được kết ước trước mặt vị chứng 

hôn có thẩm quyền: hoặc cha xứ, hoặc một linh mục, hay phó tế được một 

trong hai vị trên ủy quyền, cùng với hai người làm chứng[88].  

Linh mục (hay phó tế) chứng giám nghi thức Hôn phối, nhân danh Hội 

Thánh nhận lời ưng thuận của đôi hôn phối và chúc lành cho họ. Sự hiện 

diện của thừa tác viên Hội Thánh và của những người làm chứng cho thấy 

rõ hôn nhân là một bậc sống trong Hội Thánh[89].  

Ngoài ra, còn phải cử hành tại nhà thờ giáo xứ, nơi một trong hai người kết 

hôn có chỗ thường trú, hoặc tạm trú một tháng. Nếu muốn cử hành nơi 

khác, phải có phép của Đấng Bản quyền sở tại hoặc cha xứ[90].  

 GHI NHỚ 

1. H. Để Bí tích Hôn phối thành sự phải có những điều kiện nào?  

T. Phải có bốn điều kiện này:  

- Một là một nam một nữ đã rửa tội.  

- Hai là có tự do kết hôn, không bị ép buộc cũng không bị ngăn trở bởi 

luật tự nhiên hoặc luật Hội Thánh  

- Ba là phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn.  

                                                           
[88]

 GL 1108 
[89]

 GLHT 1630 
[90]

 GL 1115; 1118 
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- Bốn là cử hành theo thể thức của Hội Thánh.  

2. H. Ngăn trở hôn phối là gì?  

T. Ngăn trở hôn phối là những hoàn cảnh hoặc trường hợp làm cho cuộc 

phôn phối không thành sự hoặc bất hợp pháp.  

3. H. Có bao nhiêu ngăn trở hôn phối?  

T. Có 12 ngăn trở sau đây:  

- Một là chưa đủ tuổi kết hôn  

- Hai là bất lực, không thể sinh hoạt vợ chồng.  

- Ba là còn bị ràng buộc bởi hôn phối trước.  

- Bốn là khác tôn giáo.  

- Năm là chức thánh.  

- Sáu là khấn dòng.  

- Bảy là bắt cóc.  

- Tám là tội mưu sát phối ngẫu.  

- Chín là có họ máu.  

- Mười là có họ kết bạn.  

- Mười một là công hạnh.  

- Mười hai là pháp tộc.  

4. H. Khi mắc ngăn trở thì phải làm gì?  
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T. Phải xin phép chuẩn. Tuy nhiên, có những ngăn trở Hội Thánh cũng 

không thể miễn chuẩn được, đó là các trường hợp:  

- Một là bất lực,  

- Hai là còn bị ràng buộc bởi hôn phối trước.  

- Ba là có họ máu theo hàng dọc.  

- Bốn là có họ máu hai bậc theo hàng ngang.  

5. H. Vì sao sự ưng thuận kết hôn là yếu tố cần thiết làm nên hôn nhân?  

T. Vì sự ưng thuận này nối kết hai vợ chồng lại với nhau và được thể hiện 

trọn vẹn khi hai người “trở nên một xương một thịt”. Không một quyền 

hành nào của loài người có thể thay thế sự ưng thuận này. Thiếu sự 

tự do này, cuộc hôn nhân sẽ không thành.  

6. H. Những trường hợp nào thiếu sự tự do ưng thuận kết hôn?  

T. Những trường hợp sau đây:  

- Một là không có đủ trí khôn.  

- Hai là thiếu trầm trọng trí phán đoán về những quyền lợi và nghĩa vụ 

chính yếu của hôn nhân.  

- Ba là vì tâm thần không thể đảm nhận những nghĩa vụ chính yếu của 

hôn nhân.  

- Bốn là vô tri, không biết hôn nhân là gì.  

- Năm là lầm lẫn về người, hoặc về phẩm cách của người phối ngẫu.  
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- Sáu là lường gạt.  

- Bảy là giả vờ ưng thuận, nhưng thực sự không muốn.  

- Tám là ưng thuận với điều kiện về tương lai.  

- Chín là ưng thuận vì bạo lực hoặc vì sợ hãi.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Vì sao Hội Thánh lại có những điều luật về Hôn nhân? Đâu là mục 

đích của những điều luật đó?  

2. Vì sao trong việc lập gia đình, Hội Thánh nhấn mạnh khía cạnh tự do 

ưng thuận?  

3. Phải chăng Hội Thánh có thể miễn chuẩn mọi ngăn trở hôn phối? Tại 

sao?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa hằng yêu thương chúng con. 

Xưa kia Chúa đã ban lề luật cho dân Israel, để giúp họ sống trung thành 

với giao ước, xứng đáng là dân Chúa. Chúa đã mời gọi chúng con bước 

vào đời sống hôn nhân và gia đình, để làm chứng cho tình yêu của Chúa, 

và Chúa đã ban cho chúng con Hội Thánh, để hướng dẫn chúng con. Xin 

giúp chúng con biết nghe theo lời giáo huấn của Hội Thánh, để cùng nhau 

xây dựng một gia đình hạnh phúc như ý Chúa muốn. Amen.  
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Bài 4: Hôn nhân khác tôn giáo  

Nếu anh em nào có vợ ngoại mà người đó thuận ở với mình, 

thì chớ rẫy vợ. Và người vợ nào có chồng ngoại mà người đó 

thuận ở với mình, thì đừng bỏ chồng. Vì chồng ngoại được 

thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại được thánh hóa nhờ người 

chồng có đạo. (1 Cr 7: 12-14)  

Thế giới ngày nay được đánh dấu bằng những mối giao lưu nhờ sự tiến bộ 

của khoa học kỹ thuật, nhất là trong lãnh vực truyền thông đại chúng. Con 

số những cuộc hôn nhân giữa những người khác đạo càng ngày càng gia 

tăng. Đây là một trong những ưu tư đặc biệt của Hội Thánh Công giáo đối 

với đời sống hôn nhân và gia đình của con cái mình, vì những cuộc hôn 

nhân này thường gặp nhiều khó khăn do những khác biệt về niềm tin.  

1. Thế nào là hôn nhân khác tôn giáo?  

Hôn nhân khác tôn giáo là hôn nhân giữa một bên là Công giáo và một bên 

không phải là Công giáo.  

- Nếu bên không Công giáo, nhưng đã được rửa tội trong Hội Thánh Tin 

Lành hay Chính Thống, thì hôn nhân này được gọi là hôn nhân dị tín hay 

hôn nhân hỗn hợp.  

- Nếu bên không Công giáo chưa được rửa tội, thì hôn nhân này được gọi 

là hôn nhân dị giáo hay hôn nhân khác đạo. Ví dụ hôn nhân giữa một 
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người Công giáo và một người Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái 

giáo v.v.... kể cả trường hợp một người không theo tôn giáo nào.  

2. Hậu quả của những cuộc hôn nhân khác tôn giáo  

Sau đây là 2 trường hợp có thể xảy ra:  

2.1. Hôn nhân sẽ hạnh phúc, nếu hai bên biết tôn trọng nhau, “đạo ai 

người ấy giữ”. Phía không Công giáo thực sự để cho bạn mình 

được tự do thờ phượng và chăm sóc đức tin cho con cái như đã 

thoả thuận lúc ban đầu. Phía Công giáo sống thật tốt và giúp phía 

không Công giáo nhận được ơn Chúa.  

2.2. Hôn nhân có thể gặp nguy hiểm và tan vỡ, nếu hai bên không chịu 

nhân nhượng nhau trước những mối bất đồng do sự khác biệt về 

niềm tin tạo ra. Phía Công giáo có thể trở nên nguội lạnh và đi đến 

chỗ bỏ đạo.  

3. Giáo luật về Hôn nhân khác đạo  

Tại Việt Nam, ngày nay vẫn có nhiều vị hữu trách và cha mẹ tỏ thái độ quá 

dè dặt, khắt khe đối với con cái trong hôn nhân khác tôn giáo: “Bắt buộc trở 

lại đạo Công giáo mới cho phép làm đám cưới!” Một số khác lại quá dễ dãi: 

“Đạo ai nấy giữ, chẳng cần chuẩn chiếc gì hết!” Cả hai thái độ trên đều 

không phù hợp với ý muốn của Hội Thánh Công giáo. Hội Thánh có phép 

chuẩn cho những hôn nhân khác tôn giáo. Theo luật hiện nay của Hội 

Thánh:  
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- Hôn nhân hỗn hợp chỉ hợp pháp khi có phép rõ ràng của giáo 

quyền[91].  

- Hôn nhân khác đạo chỉ thành sự khi có phép chuẩn rõ ràng của giáo 

quyền[92].  

Bởi vậy, nếu ở trong trường hợp Hôn nhân hỗn hợp hoặc hôn nhân khác 

đạo, đôi bạn cần trình bày với cha xứ để được hướng dẫn về thủ tục xin 

phép chuẩn nơi Đức Giám Mục Giáo phận.  

Muốn được phép chuẩn:  

- Hai đương sự phải hiểu biết, chấp nhận mục đích và đặc tính chính 

yếu của hôn nhân theo giáo lý Công giáo  

- Bên Công giáo cam kết giữ đức tin của mình, bảo đảm cho con cái 

được rửa tội và giáo dục trong Hội Thánh Công giáo.  

- Cũng cần phải cho bên không Công giáo biết rõ những điều ấy[93].  

4. Tại sao Hội Thánh bận tâm và tỏ ra dè dặt?  

Nhìn vào những quy định trên, ta thấy thái độ của Hội Thánh là một sự 

nhượng bộ vì không thể tránh được, chứ không hề khuyến khích. Tuy 

nhiên, người ta có cảm tưởng Hội Thánh Công giáo không “công bằng” khi 

đòi hỏi đức tin Công giáo phải được ưu tiên!  

                                                           
[91]

 GL 1124 
[92]

 GL 1086 
[93]

 GL 1125; x. GLHT 1635 



Phần Một: Ơ   ỌI HÔN NHÂN  |  Bài 4: Hôn nhân khác tôn giáo  
 

 
48 

 

Hội Thánh lấy quyền gì để đòi hỏi hai bên phải thoả thuận như thế? Có 

thể nói đó là như quyền của bậc cha mẹ trước hạnh phúc của con cái, 

chẳng khác nào việc trao đổi giữa hai gia đình trước ngày đính hôn, mỗi 

bên nêu rõ nguyện vọng của mình vì hạnh phúc lâu bền của con cái.  

Thế nhưng, tại sao Hội Thánh lại phải bận tâm đến như vậy? Thưa vì 

những lý do sau:  

- Hội Thánh biết rằng, bên cạnh tình yêu, niềm tin tôn giáo là một trong 

những yếu tố quan trọng đối với đời sống hôn nhân và gia đình, bởi vì 

tôn giáo không chỉ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, cách hành xử, mà 

còn ảnh hưởng đến những chọn lựa trước những vấn đề của cuộc 

sống, nhất là trong việc giáo dục con cái. Do khác biệt quan điểm một 

cách sâu xa như thế, những cuộc hôn nhân khác tôn giáo thường gặp 

nhiều trở ngại, khó đạt được hạnh phúc và nếu tan vỡ thì phía người 

Công giáo sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn, vì họ không thể lập gia đình lại, 

bao lâu người kia còn sống.  

Thực vậy, tục ngữ Việt Nam có câu: “Thuận vợ thuận chồng tát 

bể Đông cũng cạn”. Để gia đình được hạnh phúc, cả hai vợ chồng 

cần phải nỗ lực và góp sức. Đây không phải là chuyện dễ, vì trong 

thực tế có khá nhiều khác biệt giữa họ: khác biệt về giới tính, về tính 

tình, về giáo dục, về gia đình, về lối sống v.v.... Nếu cùng chung một 

niềm tin tôn giáo, họ sẽ có được một nền tảng vững chắc, giúp vượt 

qua những khó khăn và thử thách, biết dùng những khác biệt để bổ 

túc cho nhau và làm cho cuộc sống gia đình thêm phong phú. Lúc ấy, 

người bạn đời cũng là người bạn đạo, cả hai cùng mang một chí 
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hướng, đó là xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc trong yêu thương và 

hiệp nhất.  

- Trong hôn nhân hỗn hợp giữa một người Công giáo và một Kitô hữu 

thuộc hệ phái khác (Tin Lành, Chính Thống...) những khó khăn cũng 

không nhỏ. Những khó khăn này xuất phát từ sự chia rẽ giữa các Kitô 

hữu đến nay vẫn chưa giải quyết được. Đôi vợ chồng có thể cảm 

nghiệm được thảm kịch ấy ngay trong gia đình của mình. Tuy nhiên, 

những khó khăn này có thể vượt qua, nếu đôi bạn biết cố gắng kết 

hợp những gì tốt đẹp đã lãnh nhận nơi cộng đoàn mình và cùng nhau 

học hỏi, chia sẻ để giúp nhau sống trung thành với Đức Kitô.  

- Trong hôn nhân khác đạo giữa một người Công giáo và một người 

không tin vào Đức Kitô, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Những bất đồng 

quan điểm về niềm tin và hôn nhân, có thể dẫn đến những căng 

thẳng trong gia đình, nhất là việc giáo dục con cái[94]. Hội Thánh xác 

tín rằng: đức tin Kitô giáo mà con cái mình đã nhận được là một quà 

tặng vô giá Thiên Chúa ban. Hội Thánh không muốn đức tin ấy bị mai 

một, nhưng luôn có những điều kiện thuận lợi để được tồn tại và phát 

triển. Vì thế, Hội Thánh luôn đòi hỏi phải thoả thuậïn với nhau trước 

khi bước vào hôn nhân có phép chuẩn.  

                                                           
[94]

 GLHT 1634 
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5. Những thái độ sống  

5.1. Đối với nhau  

Hôn nhân khác tôn giáo là một thách đố lớn với nhiều khó khăn cần 

vượt qua. Tuy nhiên, nếu đôi bạn đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, 

cuối cùng vẫn không thể lìa xa nhau. Tình yêu quả là một mầu 

nhiệm! Đôi bạn hãy mở rộng cõi lòng đón nhận cuộc sống và tích cực 

cư xử tốt với nhau.  

o Phía Công giáo hãy can đảm đón nhận điều Hội Thánh chờ đợi 

họ: Làm chứng cho Tin Mừng. Vào thời buổi khó khăn hiện nay, 

cuộc sống tốt lành đầy tin yêu của người bạn đời sẽ là lời chứng 

sống động và hùng hồn, át hẳn những gương xấu trong Hội 

Thánh. Ước gì tình huống của hai người trở thành dịp may cho 

phía không Công giáo đặt vấn đề về Thiên Chúa của người 

Công giáo. Ước gì chính thái độ nghiêm túc của Hội Thánh đối 

với những cuộc hôn nhân khác đạo khiến người trong cuộc đặt 

câu hỏi về tầm quan trọng của đức tin Công giáo.  

o Phía Công giáo đừng quên rằng mình phải chịu trách nhiệm về 

đức tin của bạn mình. Họ phải biết trân trọng trao vào tay bạn 

mình một quyển Tin Mừng hay một quyển Kinh Nguyện Gia 

đình và tha thiết cầu nguyện cho bạn mình mỗi ngày. Hơn nữa, 

còn phải học hỏi giáo lý và sống đạo cách sâu xa và triệt để 

hơn. Đừng quên rằng mỗi người phải cố gắng tìm hiểu những 

ưu điểm lòng tin của bạn mình, để thêm tôn trọng và quý mến 

nhau. Chỉ khi nào ta biết chân thành đón nhận ưu điểm của 
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bạn, ta mới có thể giúp bạn mở lòng đón nhận ưu điểm của ta. 

Với Ơn Chúa, thái độ ấy sẽ giúp đôi bên làm phong phú cho 

nhau.  

5.2. Với gia đình hai bên  

Sự khác biệt tôn giáo không chỉ tạo khoảng cách giữa hai người mà 

còn tạo khoảng cách với gia đình của bạn mình, một khoảng cách vô 

hình nhưng đôi khi hết sức to lớn. Đây là chỗ để phía Công giáo gia 

tăng lòng trông cậy vào ơn Chúa.  

Đã chọn lựa một cuộc hôn nhân đầy khó khăn, phía Công giáo 

phải luôn tin tưởng vào ơn Chúa. “Ai thực sự cậy trông Chúa sẽ 

không bao giờ phải thất vọng”. Với lòng khiêm nhường, hãy cầu 

nguyện, hãy sống chân thành và khi có dịp, đừng ngại chia sẻ niềm 

tin cho những người mình yêu mến. Cách riêng trong việc thờ cúng tổ 

tiên, cả hai cần học hiểu kỹ quan điểm của Hội Thánh Công giáo và 

chu toàn phận vụ mình trong gia tộc cách tận tuỵ.  

Tóm lại, mỗi bên cần phải làm hết sức để giúp gia đình mình 

hiểu và quý trọng thái độ tôn giáo của bạn mình.  

5.3. Với cộng đoàn giáo xứ  

Khi lập gia đình với người khác đạo, phía Công giáo có thể 

bỗng dưng thấy mình trở nên xa cách với mọi người trong giáo xứ. 

Cần vượt thắng tâm trạng ấy, bởi lẽ đây chính là lúc họ cần gắn bó 

hơn với giáo xứ để được nâng đỡ và cầu nguyện. Hãy thắt chặt tình 

thân với một nhóm gia đình trong giáo xứ, luôn gần gũi nhau như 
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những người bạn nghĩa thiết. Hãy tận dụng những cơ hội sẵn có trong 

tình bạn để quan hệ giữa gia đình nhỏ của mình với cộng đoàn được 

tự nhiên. Sự gắn bó ấy sẽ là yếu tố quan trọng nâng đỡ và đồng hành 

với đôi bạn trong cuộc sống hạnh phúc.  

6. Kỳ vọng của Mẹ Hội Thánh  

Những cuộc hôn nhân khác đạo bao giờ cũng có nhiều khó khăn, dù vậy 

Hội Thánh luôn tin tưởng vào ơn Chúa và cầu nguyện cho họ. Hội Thánh 

tin tưởng ở thiện chí của họ và ước mong rằng “chồng ngoại được thánh 

hóa nhờ vợ, và vợ ngoại được thánh hóa nhờ người chồng có đạo” (1Cr 

7,14). “Thật là một niềm vui lớn cho bên Công giáo và cho Hội Thánh nếu 

“việc thánh hoá này” đưa người không Công giáo tự nguyện đón nhận đức 

tin Công giáo(1Cr 7:16)[95]. Chính tình yêu hôn nhân chân thành, việc 

khiêm tốn và kiên nhẫn thực thi những nhân đức gia đình và siêng năng 

cầu nguyện có thể chuẩn bị cho người không có đạo được ơn làm con 

Chúa[96].”  

 GHI NHỚ 

1. H. Tôn giáo có vai trò nào trong đời sống hôn nhân và gia đình?  

T. Tôn giáo có một vai trò rất quan trọng trong đời sống hôn nhân và gia 

đình, vì ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, cách xử sự và việc giáo dục con 

cái.  

                                                           
[95]

 16 Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng? Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu 

được vợ? 
[96]

 GLHT 1637 
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2. H. Hội Thánh có cho phép chuẩn để kết hôn với người ngoài Công giáo 

không?  

T. Có, với những điều kiện sau đây:  

- Một là hai người phải hiểu biết và chấp nhận những mục đích và đặc 

tính của hôn nhân.  

- Hai là bên Công giáo phải cam kết giữ đức tin của mình, bảo đảm 

cho con cái được rửa tội và giáo dục trong Hội Thánh Công giáo.  

- Ba là phải cho bên không Công giáo biết rõ những điều ấy.  

3. H. Khi kết hôn với người khác đạo, người tín hữu có thể gặp những nguy 

hiểm nào? Giáo Lý Hôn Nhân Gia Đình / Ủy Ban Giáo Lý HĐGM.VN 31  

T. Người tín hữu có thể gặp những nguy hiểm này:  

- Một là dễ trở nên nguội lạnh và bỏ đạo.  

- Hai là gia đình thường xuyên bất đồng và dễ tan vỡ.  

4. H. Nếu lập gia đình với người khác đạo, bên Công giáo cần phải sống 

thế nào?  

T. Nếu lập gia đình với người khác đạo, bên Công giáo cần phải sống tốt 

đạo và trở nên chứng nhân Tin mừng cho con cái và người bạn đời.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Vì sao Hội Thánh quan tâm đặc biệt đến những cuộc hôn nhân khác 

đạo?  
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2. Theo anh chị hôn nhân hỗn hợp đem đến những thuận lợi và bất lợi 

nào?  

3. Anh chị có những người bạn nào lập gia đình với người khác đạo 

không? Kinh nghiệm của họ thế nào?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, chúng con tin thật rằng mọi người đều được tạo dựng nên giống 

hình ảnh Chúa. Chúa đã mời gọi chúng con bước vào cuộc sống hôn nhân 

và gia đình, xin giúp chúng con khao khát xây dựng gia đình chúng con 

theo thánh ý Chúa. Xin nâng đỡ và củng cố tình yêu đầy những giới hạn 

của chúng con. Chúng con cầu nguyện cách riêng cho những anh chị lập 

gia đình với người không cùng một đức tin với mình. Xin gửi Thánh Thần 

Tình yêu đến liên kết họ, giúp họ vượt qua những khác biệt để họ có thể trở 

thành không những là người bạn đời, mà còn là người bạn đạo của nhau. 

Amen. 
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Bài 5: Các thủ tục và nghi lễ Hôn phối  

Ta hãy vui mừng hoan hỉ, hãy tôn vinh Chúa! Vì này đã đến 

rồi, tiệc cưới Chiên Con, và hiền thê của Ngài đã trang điểm 

sẵn sàng. Và nàng được mặc trúc bâu rạng ngời tinh sạch. 

(Kh 19,7-8)  

Tự bản chất, hôn nhân mang tính xã hội, vì nối kết đôi bạn trước mặt gia 

đình, bạn bè, cũng như trước mặt toàn thể xã hội. Chính vì thế, xã hội nào 

cũng có những quy định về cưới hỏi, tạo nên những phong tục, tập quán 

riêng.  

Đối với Kitô giáo, hôn nhân là một bậc sống trong Hội Thánh và đã 

được Đức Kitô nâng lên hàng bí tích. Bởi vậy, đối với bí tích Hôn phối, Hội 

Thánh cũng có những thủ tục và lễ nghi nhằm diễn tả bản chất đích thực 

của giao ước hôn nhân, đồng thời giúp đôi tân hôn đón nhận dồi dào ơn 

sủng do bí tích Hôn phối mang lại.  

Là Kitô hữu Việt Nam, khi tổ chức hôn lễ, chúng ta cần diễn tả đức tin 

theo nét văn hoá truyền thống của mình.  

1. Các thủ tục và nghi lễ dân sự  

1.1. Các thủ tục về mặt dân luật  

- Đăng ký kết hôn: tại Ủy ban Nhân dân, nơi đang cư trú (xã, phường, 

thị trấn) của một trong hai bên kết hôn[97].  

                                                           
[97]

 Luật Hôn nhân và Gia đình điều 11-12 
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Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật, cơ quan hữu 

trách sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu xét thấy hai bên có đủ điều kiện thì sẽ tổ chức 

đăng ký kết hôn[98].  

- Tổ chức đăng ký kết hôn: Khi tổ chức đăng ý kết hôn phải có mặt hai 

bên nam nữ. Đại diện cơ quan yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự 

nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý, thì sẽ trao Giấy chứng nhận kết 

hôn[99].  

1.2. Các nghi lễ theo truyền thống Việt Nam  

Nghi lễ cưới hỏi của Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều văn hoá 

Trung Quốc. Theo sách xưa, việc hôn nhân gồm có: Nạp thái, Vấn 

danh, Nạp cát, Nạp tệ, Thỉnh kỳ, Thân nghinh[100]. Ngày nay, các lễ 

trên đã được đơn giản hoá và thu gọn vào trong ba lễ sau:  

1.2.1. Lễ dạm hay chạm ngõ  

Trước đây, việc hôn nhân là do cha mẹ ấn định qua người mai mối 

(ông mai bà mai), nên nhiều đôi trai gái không hề biết nhau. Lễ “chạm 

ngõ” là để chàng trai xem mặt cô gái, và cũng để cô gái thấy mặt 

chàng trai của mình. Đây cũng là dịp để gia đình hai bên chính thức 

xác nhận việc mai mối của ông mai bà mai.  

Lễ dạm là nghi thức đầu tiên, sau khi đôi trai gái yêu nhau và 

được cha mẹ hai bên đồng ý. Dạm là ướm hỏi xem có ưng thuận 

không. Gia đình hai bên gặp nhau để xin cho đôi trai gái được chính 

                                                           
[98]

 Luật Hôn nhân và Gia đình điều 13 §1 
[99]

 Luật Hôn nhân và Gia đình điều 14 
[100]

 Đào Duy Anh, Việt Nam Văn Hoá Sử Cương (tái bản), Nhà xuất bản Đồng Tháp, 1998, 

trang 215 
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thức đi lại tìm hiểu nhau. Nghi thức này thường được tổ chức giới hạn 

trong gia đình hai bên. Tuy nhiên, ngày nay nhiều nơi đã bỏ lễ này, 

chỉ còn giữ lễ đính hôn và lễ cưới.  

1.2.2. Lễ đính hôn (hay lễ hỏi, đám nói hay đám hỏi)  

Sau thời gian tìm hiểu, bên nhà trai mang lễ vật đến nhà gái chính 

thức xin cầu hôn. Lễ hỏi thường gồm trầu cau, rượu, chè (trà) và 

bánh trái. Tất cả được đựng trong hộp màu đỏ hoặc gói giấy đỏ vì 

màu đỏ chỉ sự vui mừng.  

Những lễ vật của nhà trai mang tới được nhà gái đặt một ít lên 

bàn thờ gia tiên. Lễ xong, bánh trái, trầu cau, chè được nhà gái “lại 

quả” cho nhà trai một ít, còn lại nhà gái dùng để chia cho họ hàng, 

thân quyến. Mục đích của việc chia bánh trái, biếu trầu cau là để báo 

tin cho họ hàng bạn bè nhà gái biết con gái mình đã đính hôn.  

1.2.3. Lễ cưới (trai thì Thành Hôn, gái thì Vu Quy)  

o Lễ Vu Quy:  

Lễ cưới cử hành tại nhà gái được gọi là Lễ Vu Quy, tức là lễ cho con 

gái về nhà chồng. Trước đây, lễ này còn được gọi là lễ nghênh thân 

hay lễ nghênh hôn, vì trong lễ này chú rể phải tới nhà bố mẹ vợ để 

đón cô dâu. Bởi vậy, lễ nghênh thân còn được gọi là lễ đón dâu. Nhà 

trai đem lễ vật đến đặt trước bàn thờ. Nhà gái kiểm lại xem có đầy đủ 

như đã thỏa thuận không. Sau khi công nhận đầy đủ, thì cho thắp 

đèn trên bàn thờ để chú rể và cô dâu làm lễ gia tiên.  

Chú rể lạy bốn lạy trước bàn thờ để trình diện gia tiên, tiếp đến cô 

dâu lạy để xin phép xuất giá. Sau đó, chú rể và cô dâu lạy ông bà, 
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cha mẹ, cô dì, cậu mợ, chú bác, và họ hàng nhà gái. Đây cũng là lúc 

cha mẹ và những người trong thân tộc nhà gái tặng tiền hay quà cho 

dâu rể mới. Tiếp đến là tiệc mặn hay lạt. Cuối tiệc, trước khi cho đón 

dâu về nhà chồng, đại diện nhà gái gởi gắm cô dâu cho nhà trai, xin 

nhà trai đón nhận người con dâu vào trong gia đình và chỉ giáo thêm.  

Tại Nam Bộ, Lễ Vu Quy được tổ chức long trọng ngày hôm trước lễ 

cưới. Trong lễ này, nhà gái mời tất cả thân tộc nội ngoại và cô dâu 

mời bạn bè dự tiệc. Thường chú rể cũng phải đến trong bữa tiệc này 

để trình diện dòng họ nhà gái. Tối hôm trước ngày cưới, thường có 

nghi lễ xuất giá rất cảm động, cô dâu lạy bàn thờ tổ tiên, rồi ông bà, 

cha mẹ, những người thân trong gia đình. Lúc này, những người 

trong thân tộc tặng quà, tiền cho cô dâu.  

o Lễ Thành Hôn:  

Lễ cưới được tổ chức tại nhà trai gọi là lễ rước dâu. Đây mới chính là 

lễ Thành Hôn.  

Đoàn rước về đến nhà trai, cô dâu được đưa đến trước bàn thờ để 

làm nghi lễ thành hôn. Nghi thức nổi bật nhất là đốt đèn trên bàn thờ 

gia tiên. Sau đó cô dâu lạy ông bà, cha mẹ chồng, chào những người 

trong dòng họ nhà chồng. Lúc này, những người trong thân quyến 

bên chồng sẽ tặng quà, tiền. Sau đó là nhập tiệc.  

Cuối tiệc, đại diện nhà gái gởi gắm cô dâu cho nhà trai, và nhà trai 

giã từ nhà gái.  
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2. Các thủ tục và nghi lễ tôn giáo  

2.1. Các thủ tục theo giáo luật  

Các thủ tục của Hội Thánh có mục đích bảo đảm những điều kiện 

trên, giúp đôi bạn cử hành Bí tích Hôn phối được thành sự.  

o Chuẩn bị: Khi có ý định tiến tới hôn nhân, hai bên nam nữ cần 

đến gặp cha xứ (thường là cha xứ bên nữ).  

Cha xứ sẽ trao đổi và giúp anh chị làm tờ khai hôn phối, để biết anh 

chị có đúng là Kitô hữu không (đã Rửa tội, Rước lễ và Thêm sức 

chưa), có hiểu rõ ý nghĩa của hôn nhân Kitô giáo, có biết rõ nhiệm vụ 

của vợ chồng và cha mẹ Kitô hữu không[101]. Ngài sẽ giúp anh chị học 

hoặc ôn lại giáo lý hôn nhân cũng như cách sống đức tin trong đời 

sống hôn nhân và gia đình[102]. Việc chuẩn bị này là điều rất quan 

trọng để lời cam kết của hai anh chị trở thành một hành vi tự do và có 

trách nhiệm, cũng như hôn ước của anh chị có được nền tảng tự 

nhiên và siêu nhiên, vững chắc và lâu dài[103].  

Để giúp anh chị kết hôn thành sự và hợp pháp theo như luật 

của Hội Thánh quy định, ngài cũng cần phải biết chắc hai anh chị 

không bị mắc ngăn trở nào[104]. Nếu có, ngài sẽ giúp anh chị giải 

quyết. Ngoài ra, anh chị cũng cần được hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa 

các nghi thức khi cử hành bí tích Hôn phối[105].  

                                                           
[101]

 GL 1063; 1067 
[102]

 CBHP 50-51 
[103]

 GLHT 1632 
[104]

 GL 1066 
[105]

 CBHP 52 
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o Nếu anh hoặc chị thuộc một giáo xứ khác thì phải trình giấy 

chứng nhận Rửa tội và Thêm sức. Việc chịu phép Rửa tội là 

cần thiết để lãnh nhận thành sự bí tích Hôn phối. Còn đối với bí 

tích Thêm sức, luật Hội Thánh quy định: “Người Công giáo nếu 

chưa Thêm sức, phải lãnh nhận bí tích này trước khi kết 

hôn[106]. Bí tích Thêm sức giúp củng cố và làm tăng trưởng đức 

tin trong đời sống vợ chồng và của con cái sau này. Riêng đối 

với bí tích Giao hoà và Thánh Thể, Hội Thánh khuyên: “Để lãnh 

nhận bí tích Hôn phối cho có kết quả, hết sức khuyên đôi vợ 

chồng lãnh nhận các bí tích Giao hoà và Thánh Thể[107].”  

o Rao hôn phối[108]: Sau khi học hỏi giáo lý hôn nhân xong, nếu 

hai bên quyết định dứt khoát kết hôn, thì trình cho cha xứ bên 

gái biết. Ngài sẽ làm lời rao hôn phối và rao trong ba Chúa nhật 

ở giáo xứ của mỗi bên.  

Việc rao hôn phối tại mỗi xứ nhằm để cho mọi người trong cộng đoàn 

biết, thêm lời cầu nguyện và xem xét có gì ngăn trở thì giải quyết 

trước hoặc trình báo với cha xứ, đồng thời cũng để ấn định lễ cưới[109].  

Sau cùng, anh chị cũng cần nhớ: trước khi làm lễ cưới ở nhà 

thờ, anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn theo dân luật.  

o Cử hành bí tích Hôn phối  

                                                           
[106]

 GL 1065 §1 
[107]

 GL 1065 §2; GLHT 1622 
[108]

 GL 1067 
[109]

 GL 1063-1070 
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 Địa điểm: tại nhà thờ giáo xứ của bên nữ hoặc bên nam. 

Nếu cử hành tại một nhà thờ khác hay một nhà nguyện, cần 

có phép của cha xứ[110].  

 Nhân chứng: cần có 2 người làm chứng[111].  

 Chứng hôn: Người chứng hôn là người hiện diện để đòi hỏi 

hai bên kết ước bày tỏ sự ưng thuận lấy nhau và nhân danh 

Hội Thánh đón nhận sự bày tỏ ấy. Bình thường, cha xứ là 

người chứng hôn[112]. Ngài có thể uỷ quyền cho các linh mục 

khác, hoặc phó tế chứng hôn[113]. Nơi nào thiếu linh mục và 

phó tế, Đức Giám mục giáo phận có thể uỷ quyền chứng 

hôn cho một giáo dân xứng hợp[114].  

o Ghi sổ: Sau khi cử hành bí tích Hôn phối, đôi tân hôn, vị chứng 

hôn và hai người làm chứng ký tên vào Sổ Hôn phối[115]. Sau đó 

ghi việc kết hôn vào sổ rửa tội của đôi tân hôn[116].  

2.2. Nghi thức bí tích Hôn phối  

“Vì các bí tích đều liên quan trực tiếp đến Bí tích Thánh Thể nên bình 

thường Bí tích Hôn phối phải được cử hành trong Thánh lễ”[117]. 

“Trong thánh lễ, chúng ta tưởng niệm Giao Ước mới, trong đó Đức 

                                                           
[110]

 GL 1115; 1118 
[111]

 GL 1108 
[112]

 GL 1108-1110 
[113]

 GL 1108; 1111 
[114]

 GL 1112 
[115]

 GL 1121 
[116]

 GL 1122 
[117]

 GĐ 57 
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Kitô kết hiệp vĩnh viễn với Hội Thánh là Hiền Thê được Ngài yêu mến 

và hiến thân để thánh hoá. Do đó, bí tích Hôn phối được cử hành 

trong thánh lễ thật là thích hợp: đôi hôn phối bày tỏ sự ưng thuận 

hiến thân cho nhau bằng việc liên kết với Đức Kitô hiến thân cho Hội 

Thánh, đều được hiện tại hoá trong thánh lễ, và bằng việc rước lễ để 

nhờ kết hợp với Mình và Máu Đức Kitô, họ “trở thành một thân thể” 

trong Ngài[118].”  

Nghi thức hôn phối được bắt đầu sau bài Phúc âm và bài giảng, gồm 

ba phần:  

1. Phần một: Thẩm vấn đôi tân hôn  

Chủ tế lần lượt hỏi cô dâu và chú rể ba câu hỏi về sự tự do, về việc 

yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời và về việc đón nhận con cái. 

Những câu hỏi này nhằm giúp đôi tân hôn chính thức xác nhận trước 

mặt mọi người rằng họ thực sự ý thức và trưởng thành khi quyết định 

kết hôn, nghĩa là có sự tự do để lấy nhau, chấp nhận ý nghĩa và mục 

đích của hôn nhân là yêu thương và chung thủy với nhau, sẵn sàng 

đón nhận và giáo dục con cái.  

2. Phần hai: Trao đổi lời thề hứa  

Đây là phần chủ yếu của bí tích Hôn phối. Đôi tân hôn sẽ trao đổi lời 

thề hứa nhận nhau làm vợ làm chồng và cam kết trung thành với 

nhau suốt đời.  

3. Phần ba: Làm phép và trao nhẫn cưới  

                                                           
[118]

 GLHT 1621 
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Chủ tế làm phép nhẫn, sau đó anh chị trao nhẫn cho nhau, như dấu 

chỉ của tình yêu và lòng trung thành. Tiếp đến, đôi tân hôn, hai người 

chứng và linh mục cùng ký tên vào Sổ Hôn phối. Sổ này được lưu 

trong văn khố của giáo xứ. Việc ký tên này cũng có thể được thực 

hiện sau thánh lễ.  

Nghi thức Hôn phối kết thúc. Thánh lễ tiếp tục. Sau kinh Lạy Cha có 

một lời nguyện đặc biệt cầu cho đôi tân hôn. Hội Thánh khẩn cầu 

Chúa ban đầy ân sủng và phúc lộc cho đôi tân hôn để bản thân họ 

được thánh thiện và hạnh phúc, gia đình họ được hòa thuận và bền 

vững. Hội Thánh cũng nguyện xin ơn Thánh Thần cho họ vì “Chúa 

Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của họ, là nguồn mạch tình yêu của 

họ, là sức mạnh giúp họ chung thuỷ.[119]”  

Các bài đọc Kinh Thánh được chọn riêng cho lễ Hôn phối xoay quanh 

ba ý chính:  

o Mục đích, ý nghĩa, bản chất của tình yêu và hôn nhân Kitô giáo.  

o Những con người mẫu mực trong đời sống hôn nhân và gia 

đình.  

o Bổn phận và trách nhiệm của vợ chồng, cha mẹ, con cái trong 

đời sống hôn nhân và gia đình.  

Đối với việc công bố Lời Chúa (đọc bài đọc 1 và 2), nên chọn trong số 

những người thân thuộc của đôi tân hôn, chẳng hạn như người làm 

chứng, anh chị em trong gia đình hoặc bè bạn. Lúc này, đôi tân hôn 

                                                           
[119]

 GLHT 1624 
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trước tiên phải là những người lắng nghe và đón nhận Lời Chúa đang 

công bố cho mình[120].  

 GHI NHỚ 

1. H. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, đôi bạn cần làm những thủ tục nào?  

T. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, đôi bạn cần trình cha xứ để làm 

những việc này:  

- Một là làm tờ khai hôn phối.  

- Hai là được hướng dẫn về giáo lý hôn nhân.  

- Ba là rao hôn phối.  

- Bốn là quyết định ngày cử hành hôn lễ.  

2. H. Về mặt dân sự, cần làm thủ tục nào?  

T. Về mặt dân sự, cần đăng ký kết hôn tại Uỷ ban Nhân Dân Phường 

hoặc Xã nơi cư ngụ.  

3. H. Vì sao Hội Thánh buộc các tín hữu cử hành hôn phối theo nghi thức 

của Hội Thánh?  

T. Hội Thánh buộc các tín hữu cử hành hôn phối theo nghi thức của Hội 

Thánh vì bốn lý do này:  

- Một là vì Bí tích Hôn phối là hành vi phụng vu.ï  

- Hai là vì Hôn nhân là một bậc sống trong Hội Thánh.  

                                                           
[120]

 CBHP 68 
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- Ba là vì cần phải có sự chắc chắén về sự kết hôn nên buộc phải có 

người làm chứng.  

- Bốn là vì việc công khai bày tỏ sự ưng thuận sẽ giúp hai vợ chồng 

sống chung thuỷ với nhau.  

4. H. Nghi thức bí tích hôn phối gồm mấy phần?  

T. Nghi thức Bí tích Hôn phối gồm ba phần:  

- Một là thẩm vấn đôi hôn phối về sự tự do, về việc yêu thương và tôn 

trọng nhau và về việc đón nhận con cái Chúa ban.  

- Hai là trao đổi lời thề hứa.  

- Ba là làm phép và trao nhẫn cưới.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Xin anh chị đọc và chia sẻ với nhau lời thề hứa mà anh chị sẽ trao đổi 

với nhau:  

“Tôi là T., nhận anh (em) T. làm chồng (vợ), và hứa giữ lòng chung 

thủy với anh (em), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau 

cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh (em) suốt 

đời tôi”.  

2. Xin anh chị đọc lại lời cầu nguyện cho đôi tân hôn trong Thánh lễ 

(sau Kinh Lạy Cha). Hội Thánh cầu nguyện cho họ những gì? Anh 

chị sẽ cố gắng thực hiện những điều đó trong đời sống hôn nhân và 

gia đình của mình như thế nào?  
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 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, khi tạo dựng loài người có nam có nữ, Chúa đã muốn cho cả hai 

nên một. Xin Chúa thương tuôn đổ ơn phúc dồi dào trên các đôi vợ chồng, 

giúp họ sống trọn tình vẹn nghĩa với nhau và biết mở rộng tình yêu thương 

đến mọi người, để làm chứng cho tình yêu thương vô biên của Chúa. 

Amen.  
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Bài 6: Sống thời kỳ đính hôn  

“Đây là ý muốn của Thiên Chúa, là anh em nên thánh: anh 

em phải xa lánh hẳn tà dâm! Mỗi người trong anh em phải biết 

làm chủ bản thân mình, trong sự thánh thiện và danh dự. 

Đừng buông theo dục tình đam mê, như dân ngoại không biết 

Thiên Chúa.” (1Tx 4, 3-5).  

Hôn nhân là chuyện hệ trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời. Chính vì 

thế, để bước vào đời sống hôn nhân đôi bạn cần được chuẩn bị về nhiều 

mặt, để được thực sự tự do và chín chắn khi quyết định. Thời gian đính hôn 

chính là thời gian cần thiết giúp đôi bạn chuẩn bị cho mình một cuộc hôn 

nhân hạnh phúc. “Kinh nghiệm cho thấy rằng những bạn trẻ nào được 

chuẩn bị chu đáo cho đời sống hôn nhân và gia đình, cách chung, sẽ thành 

công hơn các bạn khác[121].”  

1. Những giai đoạn chuẩn bị  

Việc chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và gia đình cần được thực hiện 

theo một tiến trình tuần tự và liên tục, bao gồm ba giai đoạn chính: chuẩn 

bị xa, chuẩn bị gần và chuẩn bị liền trước bí tích[122].  

1.1. Chuẩn bị xa  

Việc chuẩn bị xa bắt đầu từ thời thơ ấu trong gia đình. Đây là giai 

đoạn hình thành nhân cách. Các em cần được giáo dục và đào tạo 
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 GĐ 66; CBHP 21-59 
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về mặt nhân bản để biết quý chuộng các giá trị nhân bản đích thực, 

biết làm chủ bản thân và tôn trọng người khác phái. Ngoài ra, cũng 

cần giúp các em hiểu hôn nhân là một ơn gọi và là một sứ mạng đích 

thực, để từ đó các em dần dần khám phá ra ơn gọi của mình: hoặc 

tận hiến cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì hoặc hướng về cuộc 

sống hôn nhân và gia đình.  

1.2. Chuẩn bị gần  

Việc chuẩn bị gần là một công cuộc lâu dài, bao gồm một chương 

trình giáo lý thích hợp. Người trẻ cần được đào sâu những vấn đề về 

tính dục, hôn nhân, bổn phận làm chồng, làm vợ, trách nhiệm giáo 

dục con cái, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ có được những 

yếu tố căn bản giúp xây dựng một cuộc sống gia đình ổn định.  

Ngoài ra, họ cũng cần học hỏi để biết làm việc tông đồ trong 

gia đình, sống tình huynh đệ, cộng tác với các gia đình khác, tích cực 

tham gia các nhóm, các hiệp hội, các phong trào và các sáng kiến có 

mục đích đem lại lợi ích cho các gia đình về mặt nhân bản cũng như 

về mặt đức tin.  

1.3. Chuẩn bị liền trước bí tích  

Đôi bạn cần đào sâu về mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh, về ý 

nghĩa của ân sủng và trách nhiệm gắn liền với hôn nhân Kitô giáo, về 

ý nghĩa các thủ tục và các lễ nghi phụng vụ hôn phối.  
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Việc chuẩn bị liền trước Bí tích Hôn phối này cần thiết cho mọi 

trường hợp, nhất là đối với những đôi bạn còn nhiều thiếu sót và khó 

khăn về mặt giáo lý và nếp sống đạo.  

2. Đính hôn  

Đính hôn là kết thúc giai đoạn sơ khởi của gặp gỡ, quen biết, để đưa tình 

yêu lứa đôi lên một mức nghiêm túc hơn và hướng đến một quyết định 

quan trọng là thành hôn. Lễ đính hôn là một truyền thống văn hóa của 

nhiều dân tộc trên thế giới. Ở Việt Nam, thường có lễ dạm rồi đến đính hôn 

hay lễ ăn hỏi và sau cùng là lễ thành hôn hay lễ cưới. Tuy nhiên hiện nay 

nhiều nơi chỉ còn lễ hỏi và lễ cưới.  

Lễ đính hôn công khai hóa tình yêu của hai người với họ hàng đôi bên, 

bà con lối xóm và bạn bè thân hữu. Từ ngày đính hôn đôi bạn có tư cách 

chính thức để công khai gặp gỡ tìm hiểu nhau cũng như tìm hiểu gia đình 

của nhau. Sau lễ đính hai bên gia đình sẽ trình với cha xứ biết để ngài 

hướng dẫn đôi bạn về giáo lý hôn nhân cũng như chuẩn bị những thủ tục 

cần thiết cho việc cử hành bí tích hôn phối.  

3. Tại sao cần phải có thời kỳ đính hôn?  

Thời gian đính hôn là thời gian chuẩn bị. Việc chuẩn bị này là điều quan 

trọng, giúp cho đôi bạn chín chắn và trưởng thành khi đưa ra lời cam kết, 

cũng như giúp cho hôn ước của đôi bạn có được nền tảng tự nhiên và siêu 

nhiên, vững chắc và lâu dài. Hội Thánh nhắc nhở những bậc có trách 

nhiệm: “Phải biết giáo dục thanh thiếu niên hợp thời và hợp cách về phẩm 
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giá, phận sự và hành vi thể hiện tình yêu vợ chồng, nhất là trong chính 

khung cảnh gia đình; nhờ đó, một khi đã được rèn luyện để giữ đức khiết 

tịnh, đến tuổi thích hợp, họ có thể tiến tới hôn nhân sau khi đã sống đúng 

đắn giai đoạn đính hôn[123].”  

Thời gian đính hôn là thời gian quý báu giúp đôi bạn có thêm cơ hội 

thích hợp để tìm hiểu nhau và gia đình của nhau, chứng tỏ cho nhau về 

tình yêu của mình, và xem thử những tình cảm ban đầu có thể trở thành 

tình yêu vợ chồng suốt đời không.  

Thời gian đính hôn dài hay ngắn là tùy theo mức độ hiểu biết của đôi 

bạn về hôn nhân và gia đình, và tùy theo đôi bạn có tâm đầu ý hợp không. 

Nói chung, không nên vội vàng, hấp tấp; cũng không nên kéo dài quá lâu.  

4. Sống thời kỳ đính hôn như thế nào?  

Để cuộc hôn nhân được tốt đẹp và hạnh phúc, việc quan trọng trước hết 

cần phải làm trong thời gian đính hôn là gia tăng cầu nguyện, lắng nghe ý 

Chúa, xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để mình có thể tìm hiểu 

và chọn lựa đúng đắn.  

Cần học giáo lý hôn nhân để hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích của bí tích 

hôn phối cũng như những đòi hỏi của bậc sống hôn nhân và gia đình.  

Đôi bạn cần tìm hiểu nhau và gia đình của nhau để xem có hợp với 

nhau hay không; đồng thời cần giúp nhau sửa đổi những thiếu sót, khuyết 

điểm trong tinh thần khiêm tốn và biết phục thiện.  

                                                           
[123]

 GLHT 1632; MV 49,3 
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Đôi bạn cũng cần trao đổi với nhau về những vấn đề quan trọng, 

chẳng hạn vấn đề sinh sản và giáo dục con cái, công việc làm ăn, sử dụng 

tiền bạc, sống đạo, làm việc tông đồ... Bởi vì, sau khi kết hôn mà không 

nhất trí được với nhau về những vấn đề quan trọng, hoặc phát hiện ra 

những chuyện tình cảm của quá khứ bị giấu giếm, thì hạnh phúc có nguy 

cơ bị đổ vỡ.  

Đặc biệt đôi bạn cần chứng tỏ cho nhau một tình yêu chân thành, 

trong sáng và chung thủy. Trong thời gian thử thách này, họ phải biết tự 

chủ, tự trọng và tôn trọng lẫn nhau, tập chung thủy và hy vọng được đón 

nhận nhau như quà tặng của Thiên Chúa. Họ sẽ dành những hành động 

biểu lộ tình yêu vợ chồng cho thời gian sau ngày thành hôn. Họ phải giúp 

nhau sống khiết tịnh bằng một quyết tâm dứt khoát, can đảm từ chối mọi 

nhượng bộ dù rất nhỏ mọn và xa tránh những hoàn cảnh dễ đưa đến vấp 

ngã[124].  

Món quà tuyệt vời nhất đôi bạn có thể dành cho nhau trong ngày cưới 

chính là giúp nhau giữ được sự trong trắng của thời kỳ đính hôn. Những 

phim ảnh và sách báo lệch lạc đã khiến nhiều bạn trẻ nghĩ rằng không thể 

giữ được sự khiết tịnh và dễ buông theo bản năng. Thế nhưng, nếu có can 

đảm tự chủ trong những điều nhỏ mọn, họ có thể vượt thắng cám dỗ. Cụ 

thể là họ cần phải làm chủ đôi mắt, xúc giác và trí tưởng tượng.  

Cách riêng, họ phải luôn sống trước nhan thánh Chúa trong tâm tình 

kính sợ, tin cậy và yêu mến. Tự sức riêng, họ thật yếu đuối nhưng Chúa 

                                                           
[124]

 GLHT 2350;  Education Guidance in Human Love (năm 1983), số 60-62 của Bộ Giáo dục 

Công giáo 
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luôn mạnh mẽ. Do đó, họ cần bám víu vào ơn Chúa bằng kinh nguyện. 

Nên nhớ rằng thời kỳ đính hôn là thời gian rất cần ơn Chúa để sự chuẩn bị 

mọi mặt được chu đáo. Từ đó, đôi bạn sẽ cố gắng hết sức để luôn giữ mình 

trong tình trạng đẹp lòng Chúa và được Ngài chúc phúc. Nếu lỡ sa ngã vì 

yếu đuối, họ cần mau mắn lãnh nhận bí tích tha thứ. Cả hai bên đều phải ý 

thức và giúp nhau đứng vững, vì hạnh phúc lâu bền của cả hai người.  

Thời kỳ đính hôn vừa giúp đôi bạn chuẩn bị bước vào cuộc sống mới 

vừa giúp họ suy nghĩ cân nhắc thật kỹ lưỡng trước sự quyết định quan 

trọng cho cả một đời. Bao lâu chưa cử hành bí tích Hôn phối, họ vẫn còn 

có thể chia tay trong bình an.  

 GHI NHỚ 

1. H. Tại sao phải có thời kỳ đính hôn?  

T. Phải có thời kỳ đính hôn:  

- Một là vì hôn nhân là việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến hạnh phúc 

cả cuộc đời.  

- Hai là vì đôi bạn cần có thời gian để tìm hiểu về ý nghĩa, mục đích và 

những đòi hỏi của hôn nhân và gia đình Kitô giáo.  

- Ba là vì đôi bạn cần có cơ hội để tìm hiểu về bản thân và gia đình 

của nhau để xem có hợp với nhau hay không.  

2. H. Phải sống thời kỳ đính hôn như thế nào?  
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T. Trong thời kỳ đính hôn, đôi bạn cần gia tăng cầu nguyện, tích cực học 

hỏi về đời sống hôn nhân và gia đình, chứng tỏ cho nhau một tình yêu 

chân thành, trong sạch và chung thủy.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Người Nga có câu: “Trước khi ra trận, hãy cầu nguyện một lần; trước 

khi xuống tàu, hãy cầu nguyện hai lần; trước khi kết hôn, hãy cầu 

nguyện ba lần.” Anh chị nghĩ gì về câu nói đó?  

2. Ngày nay có khá nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. Theo anh chị, đâu là 

những nguyên nhân chính?  

3. Để yêu thương, không phải chỉ muốn là đủ, nhưng còn phải học cách 

yêu thương. Anh chị nghĩ gì về điều đó?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa biết rõ tình yêu và thiện chí của chúng con. 

Chúng con đang sống thời kỳ đính hôn để chuẩn bị bước vào đời sống hôn 

nhân và gia đình. Chúng con rất cần được Chúa soi sáng và hướng dẫn, 

hầu biết tận dụng thời gian đính hôn này để học hỏi và tìm hiểu thật chu 

đáo; nhờ đó cuộc sống hôn nhân và gia đình của chúng con mai sau sẽ 

được thành công như ý Chúa muốn. Amen. 
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Bài 7: Tình yêu vợ chồng  

“Giờ đây, lạy Chúa, Chúa biết không phải vì dục tình mà tôi 

cưới em này làm vợ, song chỉ vì muốn có con cái nối dòng, để 

danh Chúa được chúc tụng muôn đời”. Sara cũng nguyện 

rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót 

chúng tôi, xin cho hai chúng tôi được an khang trường thọ”. 

(Tb 8, 7)  

Tình yêu vợ chồng mang tính cách một cam kết quyết liệt. Đôi bạn thời 

đính hôn cần hiểu rõ tình yêu này, để biết mình đang hướng đến điều gì và 

phải chuẩn bị tâm hồn nghiêm túc như thế nào? Thật vậy, trong tình yêu vợ 

chồng, “mình với ta tuy hai mà một”. “Một” ở đây muốn nói lên sự kết hợp 

mật thiết đến độ không chỉ dừng ở việc ý hợp tâm đầu, mà còn đón nhận 

và trao ban cho nhau trọn vẹn, trở thành một xương một thịt suốt đời. Trao 

ban trọn cả con người, đón nhận nhau trọn cả cuộc sống, để trở thành một 

xương một thịt suốt đời và từ đó làm nảy sinh những sự sống mới. Đây 

chính là đặc tính của tình yêu vợ chồng.  

1. Đặc tính của tình yêu vợ chồng  

1.1. Tình yêu kết hợp nên một  

Tình yêu vợ chồng trước hết hướng đến việc kết hợp nên một: “Người đàn 

ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể” 
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(St 2:24); (Mt 19:5; Mc 10:8)[125]. Trước khi lấy nhau, họ là hai thế giới khác 

biệt với những vấn đề, những khát vọng, những niềm vui, nỗi buồn riêng tư. 

Giờ đây, khi đã lấy nhau, hai thế giới đó được hoà trộn vào nhau, thành một 

xương một thịt và một tâm hồn, chia sẻ một vận mệnh và một cuộc sống. 

Sự kết hợp đó sâu xa đến nỗi chỉ cái chết mới có thể chia lìa. Chính vì vậy, 

tình yêu hôn nhân đòi hỏi sự đơn nhất và bất khả phân ly[126].  

1.2. Tình yêu trao hiến trọn vẹn  

Nhờ khả năng tính dục, người nam và người nữ hiến thân cho nhau qua 

những hành vi ân ái dành riêng cho vợ chồng. Tính dục không chỉ là hành 

vi sinh lý, mà còn liên can đến những điều thâm sâu nhất của nhân vị.  

Những hành vi thực hiện sự kết hợp thân mật và thanh khiết của đôi vợ 

chồng đều cao quý và chính đáng. Chúng biểu hiện và khích lệ sự hiến 

thân cho nhau, nhờ đó hai người làm cho nhau thêm phong phú trong hoan 

lạc và biết ơn.  

Sự trao hiến trọn vẹn toàn thể con người dẫn đôi bạn đến sự kết hợp 

mật thiết với nhau thành một trái tim, một tâm hồn, một cuộc sống. Nhờ sự 

kết hợp nên một và trao hiến trọn vẹn của vợ chồng, hai mục đích của hôn 

nhân được thực hiện: lợi ích của chính đôi vợ chồng và lưu truyền sự sống.  

                                                           
[125]

 (Mt 19:5) 5và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả 

hai sẽ thành một xương một thịt."/(Mc10:8) 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ 

không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 
[126]

 GLHT 1643-1645 
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1.3. Tình yêu chung thủy  

Tình yêu hôn nhân đòi hỏi hai vợ chồng phải dứt khoát, không được tạm 

bợ, nghĩa là phải luôn chung thuỷ với nhau, bởi vì do giao ước hôn nhân, họ 

không còn là hai, nhưng đã trở thành một thân thể duy nhất.  

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vĩnh viễn không 

lay chuyển. Tình yêu vợ chồng được tham dự vào tình yêu này và được 

tình yêu này hướng dẫn và nâng đỡ. Nhờ chung thủy với nhau, vợ chồng trở 

thành chứng nhân cho tình yêu trung tín của Thiên Chúa[127].  

1.4. Tình yêu mở ngỏ cho sự sống  

Truyền sinh vừa là một ân huệ, vừa là một mục tiêu căn bản của hôn nhân, 

vì tự bản chất, tình yêu vợ chồng hướng tới việc sinh sản con cái. Con cái 

là hoa quả của tình yêu vợ chồng, hiện diện ngay trong việc vợ chồng hiến 

thân cho nhau, chứ không phải là một cái gì được thêm vào từ bên ngoài. 

Vì thế, mọi hành vi ân ái phải mở ngỏ cho việc truyền sinh. Hội Thánh đã 

nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần: hành vi ân ái luôn mang hai giá trị bất 

khả phân ly: kết hợp và truyền sinh. Đây là điều chính Thiên Chúa đã muốn 

và con người không được phá bỏ.  

Vì được mời gọi thông truyền sự sống, đôi vợ chồng tham dự vào 

quyền năng sáng tạo và tình phụ tử của Thiên Chúa[128]. Trong khi thi hành 

bổn phận truyền sinh và giáo dục, đôi vợ chồng biết rằng mình cộng tác với 

tình yêu của Thiên Chúa và trở thành như những người diễn đạt tình yêu 

                                                           
[127]

 GLHT 1646-1648 
[128]

 (Ep 3:14) 14 Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha,/ ( Mt 23: 9) 9 Anh em cũng đừng 

gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 
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của Ngài. Do đó, họ sẽ chu toàn bổn phận trong tinh thần trách nhiệm của 

một con người và một Kitô hữu.  

Một khía cạnh đặc biệt của trách nhiệm, đó là điều hòa sinh sản. Khi 

có lý do chính đáng, đôi vợ chồng có quyền kéo dài khoảng cách giữa 

những lần sinh con. Chính họ phải chứng thực rằng ước muốn đó không do 

ích kỷ, nhưng xứng hợp với lòng quảng đại chính đáng của bậc làm cha 

làm mẹ có trách nhiệm. Ngoài ra, họ phải xử sự theo những tiêu chuẩn 

khách quan của luân lý.  

2. Nhiệm vụ vợ chồng  

2.1. Nhiệm vụ của người chồng  

Trong gia đình, cộng đoàn hiệp thông giữa các ngôi vị, người nam được 

mời gọi sống sự tự hiến của mình trong vai trò là chồng và là cha.  

Qua người vợ, người chồng nhìn thấy ý định của Thiên Chúa được thực 

hiện: “Đàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ 

giống như nó” (St 2: 18). Người chồng sẽ có cùng một tiếng kêu hạnh phúc 

như Ađam, người chồng đầu tiên: “Bây giờ xương bởi xương tôi và thịt bởi 

thịt tôi” (St 2: 23).  

Tình nghĩa vợ chồng đòi buộc người chồng phải thực sự tôn trọng 

phẩm giá của người vợ, như thánh Ambrôxiô đã viết: “Con không phải là 

chủ của nàng, nhưng là chồng nàng; nàng được trao cho con để làm vợ 

chứ không phải để làm nô lệ... Hãy đáp lại những quan tâm nàng đã dành 

cho con, và hãy biết ơn tình yêu của nàng” (Exameron V: 7.19).  
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Đối với vợ, người chồng phải trở nên người bạn đời. Hơn thế nữa, 

người chồng còn được mời gọi trở nên người bạn đạo bằng cách yêu 

thương vợ mình một cách tế nhị và mạnh mẽ như Đức Kitô đã yêu thương 

Hội Thánh  

Tình yêu đối với người vợ đã trở thành mẹ và tình yêu đối với con cái là 

con đường tự nhiên đưa người chồng đến chỗ hiểu biết và thể hiện tư cách 

làm cha của mình. Chỗ đứng và vai trò của người cha trong gia đình có một 

tầm quan trọng không ai có thể thay thế được. Sự vắng mặt của người cha 

thường gây ra những sự thiếu quân bình về tâm lý và tinh thần, cũng như 

nhiều khó khăn đáng kể khác trong những tương quan gia đình; nhưng 

ngược lại, cũng sẽ xảy ra như thế nếu sự hiện diện của người cha lại mang 

tính cách áp bức và độc đoán.  

Khi biểu lộ và sống tình cha của Thiên Chúa, người chồng được mời 

gọi đứng ra bảo đảm sự phát triển thống nhất của mọi thành phần trong gia 

đình. Để chu toàn sứ mạng này, người chồng cần phải quảng đại lãnh lấy 

trách nhiệm đối với sự sống đang được người vợ cưu mang, và cố gắng 

giáo dục con cái cùng với vợ mình; công việc ấy sẽ không bao giờ làm chia 

rẽ gia đình, nhưng làm cho gia đình được vững mạnh trong sự hiệp nhất và 

ổn định, trở nên một chứng tá về đời sống Kitô hữu trưởng thành, để con 

cái có được kinh nghiệm sống động về Đức Kitô và về Hội Thánh một cách 

hữu hiệu hơn[129].  

                                                           
[129]

 GĐ 25 
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2.2. Nhiệm vụ của người vợ  

Trong gia đình, người nữ cũng được mời gọi sống sự tự hiến của mình 

trong vai trò là vợ và là mẹ. Trước hết cần khẳng định rằng người vợ bình 

đẳng với người chồng về phẩm giá cũng như về trách nhiệm. Sự bình đẳng 

này được thể hiện một cách đặc biệt trong sự hy sinh cho con cái. Một sự 

trao hiến như thế chỉ có trong hôn nhân và gia đình. Điều con người cảm 

nghiệm, cũng là điều được mặc khải đầy đủ trong Lời Chúa. Thật vậy, lịch 

sử cứu độ cho thấy phẩm giá của người phụ nữ luôn luôn được đề cao.  

Tuy nhiên, cho đến nay không thể phủ nhận rằng có nhiều người muốn 

thu hẹp phạm vi của người phụ nữ vào vai trò làm vợ và làm mẹ, không để 

cho họ bước ra ngoài xã hội, nắm giữ những trọng trách, vốn thường được 

coi như chỉ dành cho nam giới. Chắc chắn sự bình đẳng về phẩm giá và 

trách nhiệm giữa người nam và người nữ cho phép người nữ dấn thân vào 

các vai trò xã hội. Đàng khác, cũng cần phải nhìn nhận rằng vai trò làm mẹ 

và làm nội trợ của người phụ nữ có giá trị không thua kém so với những vai 

trò ngoài xã hội và những nghề nghiệp khác.  

Cần vượt qua não trạng cho rằng danh dự của phụ nữ là do việc làm 

ngoài xã hội hơn là do hoạt động trong gia đình. Nhưng để đạt được điều 

ấy, nam giới cần biết quý chuộng và thật sự yêu thương người phụ nữ với 

tất cả sự tôn trọng phẩm giá cá nhân của họ, và xã hội cần phải tạo ra và 

phát triển những điều kiện thích hợp cho công việc tại gia đình[130].  

Tại Cana, bữa tiệc cưới được nửa chừng thì hết rượu. Tình huống ấy 

có thể đe doạ hạnh phúc tương lai của đôi tân hôn. May thay, Đức Kitô có 

                                                           
[130]

 GĐ 22-23 
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mặt ở đó và theo lời yêu cầu của Mẹ Maria, Ngài đã can thiệp để biến nước 

thành rượu, thật nhiều và thật ngon[131]. Câu chuyện thật an ủi: Tình yêu vợ 

chồng đầy hoan lạc nhưng cũng kèm theo biết bao thử thách, với phận 

người yếu đuối tình yêu giới hạn ấy thật mong manh. Thế nhưng ngay cả 

khi nó đã cạn, đã thành nhạt như nước lã, Đức Kitô vẫn có thể biến nước lã 

ấy thành rượu ngon một cách hết sức dồi dào.  

Thật vậy, như xưa Thiên Chúa đã đến gặp gỡ Dân Ngài bằng một giao 

ước yêu thương và trung thành, thì nay Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của 

Hội Thánh, cũng đến với đôi vợ chồng qua bí tích Hôn phối. Ngài còn ở lại 

với họ để họ mãi mãi trung thành yêu thương nhau bằng sự tự hiến cho 

nhau, như Ngài đã yêu thương Hội Thánh và nộp mình vì Hội Thánh. 

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, đôi vợ chồng Công giáo được mời gọi 

noi gương Đức Kitô và Hội Thánh để biết sống yêu thương và tôn trọng 

nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau, cũng như sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của 

nhau và của con cái.  

                                                           
[131] 

(Ga 2:1-12)1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu 

Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu 

Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi."4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến 

bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ 

việc làm theo." 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, 

mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: 

"Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ 

các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử 

nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông 

mới gọi tân lang lại10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi 

rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu 

lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào 

Người.12 Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở 

lại đó ít ngày. 
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 GHI NHỚ 

1. H. Tình yêu vợ chồng có những đặc tính nào?  

T. Tình yêu vợ chồng có những đặc tính này là :  

- Một là kết hợp nên một.  

- Hai là trao hiến trọn vẹn.  

- Ba là chung thủy suốt đời.  

- Bốn là đón nhận con cái.  

2. H. Vợ chồng có những bổn phận nào?  

T. Người nam được mời gọi chu toàn bổn phận làm chồng và làm cha; 

người nữ được mời gọi chu toàn bổn phận làm vợ và làm mẹ.  

3. H. Khuôn mẫu của tình yêu vợ chồng là gì?  

T. Khuôn mẫu của tình yêu vợ chồng chính là sự kết hợp giữa Đức Kitô 

và Hội Thánh.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Trong Kinh Hoà bình của thánh Phanxicô có câu: “Lạy Chúa, xin hãy 

dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người 

hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến 

yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên 

mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha 
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thứ...”. Anh Chị nghĩ sao nếu trong cuộc sống hôn nhân, cả hai vợ 

chồng đều cố gắng sống tinh thần trên?  

2. Anh Chị nghĩ gì về câu nói sau đây của Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II trong Tông huấn về Gia đình: “Ngày nay, làm chứng về giá 

trị cao quý của sự bất khả phân ly trong hôn nhân và của lòng chung 

thủy giữa hai vợ chồng là một trong những bổn phận quan trọng và 

cấp bách nhất của các đôi bạn Kitô hữu.” (số 20)  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương Hội Thánh đến nỗi đổ máu ra thanh 

tẩy và làm cho Hội Thánh thành người mẹ sinh ra tất cả con cái Thiên 

Chúa. Xin giúp chúng con biết sống thông cảm, nhân hậu, khiêm tốn, hiền 

hòa và nhẫn nại đối với nhau; biết tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ 

cho chúng con. Xin Chúa luôn ở bên chúng con, ban cho chúng con sức 

mạnh để chúng con có thể bước theo con đường yêu thương của Chúa cho 

đến cùng. Amen.  
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Bài 8: Tính dục và hôn nhân  

“Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng; 

cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng 

là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý 

sống như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu nguyện; 

rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiết dục 

nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ” (1 Cr 7,4-5)  

Hôn nhân là một giao ước ký kết giữa một người nam và một người nữ, với 

ý thức tự do và trách nhiệm, để sống trọn đời yêu thương nhau, sinh sản và 

giáo dục con cái. Như vậy, đời sống hôn nhân và gia đình liên hệ tới giới 

tính (người nam, người nữ), tính dục và tình dục (yêu thương nhau và sinh 

sản con cái). Khi nói tới những vấn đề này, nhiều người có thái độ khinh bỉ 

vì cho là xấu xa tội lỗi, hay lại quá đề cao để rồi lạm dụng bừa bãi.  

Vì thế, để có thái độ đúng đắn về những vấn đề này, chúng ta sẽ bàn 

tới 4 điểm sau đây: vấn đề tính dục, vai trò quan trọng của tính dục trong 

đời sống hôn nhân, tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng, các nguyên 

tắc luân lý tính dục.  

1. Vấn đề tính dục  

Để hiểu đúng về vấn đề tính dục, thiết tưởng chúng ta cần phải giải thích 

các từ ngữ liên hệ: giới tính (hay phái tính), tính dục và tình dục.  



Phần Một: Ơ   ỌI HÔN NHÂN  |  Bài 8: Tính dục và hôn nhân 
 

 
84 

 

1.1. Giới tính  

Giới tính là tất cả những đặc điểm phân biệt người nam với người nữ.  

1.2. Tính dục  

Tính là bản chất con người, dục là ước muốn được thể hiện ra bên ngoài. 

Tính dục là một khuynh hướng tự nhiên nơi người nam và người nữ vận 

dụng giới tính để tìm kiếm, hiểu biết và thương yêu nhau dù nam hay nữ.  

1.3. Tình dục  

Tình là cảm xúc yêu thương trong tâm hồn, dục là ước muốn được thể hiện 

ra bên ngoài. Tình dục là toàn bộ những cách thế mà người nam và người 

nữ vận dụng bản năng giới tính để yêu thương, ước muốn kết hợp với nhau 

như vợ chồng.  

So sánh các giải thích trên ta thấy:  

- Tính dục khác với giới tính ở chỗ tính dục là sử dụng giới tính để gặp 

gỡ, yêu thương, còn giới tính chỉ là đặc điểm của giới.  

- Tính dục vừa khác với tình dục vì tính dục bao hàm chung các quan 

hệ bạn bè, người yêu,vợ chồng, còn tình dục nói riêng đến quan hệ 

vợ chồng.  

Theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, giới tính (người nam, người 

nữ), tính dục và tình dục (những hoạt động mà mỗi giới vận dụng bản năng 

giới tính để gặp gỡ, yêu thương, trao hiến và nên một với nhau) đều do 
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Thiên Chúa phú ban để “bổ sung cho nhau về thể xác, tinh thần và tâm linh 

hướng đến đời sống hôn nhân và gia đình[132] “.  

Trong bài này ta hiểu tính dục theo nghĩa bao hàm cả ý nghĩa của tình 

dục.  

2. Vai trò của tính dục trong tình yêu vợ chồng.  

Giới tính và tính dục là ân huệ Thiên Chúa ban cho con người. Con người 

là một thực thể gồm xác và hồn. Xác và hồn không phải là hai phần cô lập 

nhau, nhưng chúng liên hệ mật thiết với nhau, tác động lên nhau cách sâu 

xa. Do đó, khi vợ chồng sử dụng giới tính để nên một với nhau và sinh sản 

con cái, thì đây không phải chỉ là chuyện sinh lý thuần túy, mà còn liên 

quan đến điểm thâm sâu nhất trong ngôi vị con người là tình yêu.  

Như thế, tính dục chỉ có giá trị nhân linh đích thực, nếu nó là thành 

phần không thể thiếu được của tình yêu, một khi vợ chồng đã cam kết hiến 

thân trọn vẹn cho nhau trong suốt cả cuộc đời[133].  

Tình yêu vợ chồng là một tình yêu vị tha, trao hiến và đón nhận nhau 

suốt đời, nên là một thứ tình yêu vị tha cao cấp nhất giữa người với người. 

Chính vì thế, tính dục có một vai trò quan trọng trong tình yêu vợ chồng. Nó 

là ngôn ngữ của tình yêu, giúp con người thông đạt với nhau một cách sâu 

xa nhất.  

                                                           
[132]

 GLHT 2333 
[133]

 GD 11 
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3. Tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng  

3.1. Các hành vi tính dục giúp đem lại niềm hoan lạc chính đáng  

Việc vợ chồng vận dụng các năng lực về giới tính để trao hiến trọn vẹn cho 

nhau, hầu đem lại một cảm xúc hoan lạc sâu xa, có ảnh hưởng mạnh mẽ 

đến sức khỏe, sự quân bình trí não, làm cho vợ chồng ngày càng trưởng 

thành hơn trong tình yêu, nghĩa là vừa biết trao hiến vừa biết đón nhận 

trong sự tôn trọng và yêu thương nhau; điều này rất cần thiết cho sự chung 

thủy của vợ chồng và sự êm ấm của gia đình.  

“Chính Đấng Tạo Hóa đã muốn rằng trong nhiệm vụ truyền sinh đôi vợ 

chồng cảm thấy một sự vui thú và thỏa mãn nơi thân xác và tinh thần. Vì 

vậy, vợ chồng chẳng làm điều gì xấu khi tìm kiếm và tận hưởng sự khoái 

lạc đó. Họ đón nhận những gì Đấng Tạo Hóa đã ban cho. Tuy nhiên, họ 

phải biết giữ tiết độ[134].”  

3.2. Các hành vi tính dục giúp tình yêu vợ chồng mở ngỏ cho sự sống  

Tình yêu vợ chồng vừa bao gồm, lại vừa vượt qua tình bạn thông thường 

để trao hiến trọn vẹn theo nam tính và nữ tính của mình, nhờ đó họ lập 

thành một cộng đồng các ngôi vị. Từ cộng đồng này, Thiên Chúa muốn có 

một con người khác được hình thành, sinh ra và lớn lên.  

Thiên Chúa không muốn sự trao hiến của vợ chồng dừng lại trong 

cuộc sống lứa đôi, mà còn mở ngỏ cho việc trao hiến lớn lao hơn, đó là 

cộng tác với Ngài để trao ban sự sống cho một con người khác. Việc mở 

ngỏ cho sự sống này là dấu chỉ chứng minh tình yêu vợ chồng có giá trị 

                                                           
[134]

 ĐGH Piô XII, Bài giảng ngày 29.10.1951 
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đích thực. Chính từ sự hiệp thông vì tình yêu và sự sống này, vợ chồng đạt 

được sự phong phú về nhân bản cũng như tâm linh, và tạo được bầu khí 

tích cực rất cần cho việc giáo dục con cái về tình yêu và đức khiết tịnh.  

3.3. Các hành vi tính dục còn diễn tả sự phong phú của Thiên Chúa 

và góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu  

Thiên Chúa Tình Yêu đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, và Ngài 

đã tạo dựng họ có nam có nữ. Thiên Chúa không có giới tính, nhưng con 

người thì được dựng nên có giới tính, nên có thể nói chỉ khi nào nam tính 

và nữ tính kết hợp nên một trong hôn nhân, thì đó mới là hình ảnh trọn vẹn 

của Thiên Chúa.  

Giới tính vừa là ân sủng lớn lao của Đấng Tạo Hóa, vừa có tính chất 

thể lý và trần tục. Chính Thiên Chúa đã muốn con người có nam có nữ, và 

chính Ngài cũng muốn cả hai thành một xương một thịt (x. Mt 19, 4-5), nhờ 

đó con người có thể diễn tả được sự phong phú của Thiên Chúa.  

Khi vợ chồng thành một xương một thịt trong hôn nhân, và khi sự trao 

hiến này diễn tả việc vợ chồng bổ sung cho nhau, thì tình yêu vợ chồng trở 

thành sức mạnh làm cho hai người được thêm phong phú và tăng trưởng, 

đồng thời góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu. Trái lại, khi những 

hành vi tính dục không mang ý nghĩa bổ sung và trao hiến cho nhau, thì nó 

chỉ làm phát sinh một nền văn minh đồ vật, trong đó con người bị sử dụng 

chẳng khác nào như một thứ đồ vật. Trong bối cảnh của nền văn minh 

hưởng thụ, người nữ có thể trở thành một thứ đồ vật cho người nam, và con 

cái trở thành một chướng ngại vật cho cha mẹ.  
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Ước gì đôi bạn luôn đến với Lời Chúa để nhận được ánh sáng và sức 

mạnh trong lãnh vực này: “Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ 

Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã lãnh nhận nơi 

Thiên Chúa, và anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh 

em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh 

Chúa trong thân xác anh em.” (1Cr 6,19-20).  

4. Các nguyên tắc luân lý tính dục  

Tính dục là ngôn ngữ của tình yêu vợ chồng, giúp vợ chồng thông hiệp với 

nhau, đem lại cho nhau niềm hoan lạc chính đáng và trao ban một sự sống 

khác. Vì vậy, để có thái độ đúng đắn về vấn đề tính dục trong đời sống vợ 

chồng, đôi bạn phải nắm vững một số nguyên tắc luân lý sau đây:  

4.1. Nguyên tắc 1:  

Trong khuôn khổ hôn nhân tự nhiên và hôn nhân Công giáo, các hành vi 

thực hiện sự kết hợp thân mật và thanh khiết của đôi vợ chồng đều cao quý 

và chính đáng[135].  

Tự hiến cho nhau trong sinh hoạt vợ chồng là hành vi cần thiết để biểu 

lộ tình yêu, làm phát sinh sự sống và nâng đỡ cho lòng trung tín.  

- Dấu hiệu biểu lộ tình yêu. Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài sống mầu 

nhiệm hiệp thông và tình yêu nơi chính bản thân. Khi tạo dựng con 

người theo hình ảnh mình và tạo dựng họ có nam có nữ, Thiên Chúa 

                                                           
[135]

 MV 49,2; GLHT 2362 
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trao ban cho họ một thiên chức; do đó họ có khả năng và trách nhiệm 

sống yêu thương và hiệp thông.  

- Dấu hiệu làm phát sinh sự sống. Người nam và người nữ, bình đẳng 

về phẩm giá, dù với cách thức khác nhau, cả hai đều là hình ảnh của 

Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Sự kết hợp giữa người nam 

và người nữ trong hôn nhân mô phỏng nơi thân xác con người sự 

quảng đại và sung mãn của Đấng Tạo Hóa: “Người đàn ông lìa cha 

mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St 2, 

24). Sự kết hợp này giúp bảo tồn giống nòi.  

- Dấu hiệu biểu lộ lòng trung tín. Tình yêu chân thật đòi phải trung tín. 

Nhờ các hành vi tự nguyện trao hiến, đôi bạn được hỗ trợ để mãi mãi 

gắn bó, trong tư tưởng cũng như trong thân xác, lúc bĩ cực cũng như 

hồi thái lai, nhờ đó tránh được mọi thứ ngoại tình và bất tín.  

4.2. Nguyên tắc 2:  

Luân lý Công giáo tôn trọng thân xác, nhưng không quá đề cao hành vi giới 

tính.  

Thiên Chúa tạo dựng con người có hồn và xác. Chính việc Ngôi Hai 

xuống thế làm người và việc Đức Kitô sống lại từ cõi chết, là bằng chứng 

xác nhận giá trị của thân xác. Niềm tin “xác loài người ngày sau sống lại” 

cũng khẳng định giá trị của thân xác. Thật vậy, thân xác có một giá trị nhất 

định trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.  

Tuy nhiên, thân xác không phải là tất cả con người. Các hành vi sinh lý 

chỉ có giá trị giới hạn. Chúng chỉ đáng quý trọng khi được thực hiện phù 
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hợp với luật lệ của Thiên Chúa. Do đó, không thể quá đề cao hành vi trao 

hiến đến độ làm phương hại các giá trị cao quý khác của con người.  

4.3. Nguyên tắc 3:  

Đời sống hôn nhân Công giáo phải là đời sống trong sạch và tiết độ.  

Không phải chỉ bậc tu trì, mà mọi người, kể cả những người sống bậc 

vợ chồng, đều được mời gọi giữ đức khiết tịnh: “Mỗi người giữ đức khiết tịnh 

tùy theo bậc sống của mình: người này trong bậc trinh khiết hay độc thân 

của đời thánh hiến, một cách thức dễ dàng tận hiến trọn vẹn tâm hồn cho 

Thiên Chúa; kẻ khác trong bậc gia đình hay độc thân, tùy theo luật luân lý 

xác định[136].”  

Sống khiết tịnh là làm chủ giới tính, giúp ta làm chủ bản thân, nhờ đó, 

ta có thể thống nhất đời sống và hiến thân trọn vẹn[137].  

Người có gia đình cần sống khiết tịnh, nghĩa là sống trong sạch và tiết 

độ, bởi vì:  

- Trong sạch và tiết độ qua hành vi ân ái là thước đo tinh thần xả kỷ, 

hiến thân vì hạnh phúc và nhu cầu của người mình yêu.  

- Trong sạch và tiết độ còn là sự biểu lộ mức trưởng thành và tự chủ 

của đôi bạn biết yêu thương và kính trọng nhau.  

- Phải trong sạch trong thân xác: lạc thú tính dục được Thiên Chúa sắp 

đặt để nâng đỡ đời sống hôn nhân và gia đình. Do đó, chỉ những ai là 

vợ chồng của nhau mới có quyền trên xác của nhau.  

                                                           
[136]

 GLHT 2349 
[137]

 GLHT 2337 và 2395 
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Những lỗi phạm đến đức khiết tịnh và xúc phạm đến phẩm giá Hôn nhân  

Những lỗi phạm đến đức khiết tịnh và xúc phạm đến phẩm giá hôn 

nhân gồm có:  

- Dâm ô là ham muốn sai trái hay hưởng thụ vô độ khoái lạc tình dục. 

Khoái lạc tình dục trở thành sai trái, khi con người chỉ tìm hưởng thụ 

để thỏa mãn chính mình, chứ không nhằm mục đích truyền sinh và 

kết hợp trong tình yêu[138].  

- Thủ dâm là cố tình kích thích cơ quan sinh dục nhằm gây khoái lạc 

tình dục. Thủ dâm tự bản chất là một hành động sai trái nghiêm 

trọng, vì tự ý sử dụng khả năng tình dục ngoài quan hệ vợ chồng 

bình thường, dù với động lực nào đi nữa, cũng là sai mục đích. Làm 

như vậy, người ta hưởng thụ khoái lạc tình dục bên ngoài “quan hệ 

tình dục hợp luật luân lý là quan hệ thực hiện một sự hiến thân trọn 

vẹn cho nhau và thực hiện việc truyền sinh trong khuôn khổ của tình 

yêu đích thực[139].”  

- Tà dâm là quan hệ xác thịt giữa một người nam và một người nữ 

chưa lập gia đình. Đây là lỗi nặng, xúc phạm đến nhân phẩm và giới 

tính của con người, vốn qui về lợi ích của đôi vợ chồng, cũng như 

sinh sản và giáo dục con cái[140].  

                                                           
[138]

 GLHT 2351 
[139]

 GLHT 2352; x. CDF, déd. “Persona humana” 9 
[140]

 GLHT 2353 
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- Khiêu dâm cố ý phơi bày những hành vi tình dục thầm kín. Chúng 

xúc phạm đến đức khiết tịnh vì làm biến chất hành vi ái ân là việc 

trao ban thầm kín của vợ chồng với nhau[141].  

- Mại dâm xúc phạm đến phẩm giá của người bán dâm vì họ biến mình 

thành trò vui xác thịt cho người mua dâm. Kẻ mua dâm phạm tội 

nặng nơi bản thân: họ vi phạm đức khiết tịnh đã cam kết khi lãnh 

nhận bí tích Thánh Tẩy, và làm ô uế thân xác là đền thờ Chúa Thánh 

Thần[142]. Mại dâm là một đại họa cho xã hội. Mại dâm bao giờ cũng 

là tội trọng; nhưng trách nhiệm của kẻ mại dâm có thể giảm khinh vì 

túng bấn, bị hăm dọa hay áp lực xã hội[143].  

- Hiếp dâm là dùng bạo lực bắt kẻ khác quan hệ xác thịt với mình. Đây 

là tội phạm đến công bằng và bác ái. Hiếp dâm xúc phạm nặng nề 

đến quyền được tôn trọng, quyền tự do và toàn vẹn thể lý cũng như 

tinh thần của nạn nhân, gây thương tổn nghiêm trọng có thể kéo dài 

cả cuộc đời của nạn nhân. Hiếp dâm tự nó là một hành vi xấu xa, tội 

                                                           
[141]

 GLHT 2354; 2523 
[142]

 (1Cr 6:15-20) 15 Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô 

sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Ki-tô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Không 

đời nào!16 Anh em chẳng biết rằng ăn ở với người kỹ nữ là nên một thân xác với người ấy sao? 

Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt.17 Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên 

một tinh thần với Người. 18 Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở 

ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. 

19 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh 

Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh 

em đâu còn thuộc về mình nữa,20 vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em 

hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. 
[143]

 GLHT 2355 
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này lại càng nặng nề hơn nữa, khi cha mẹ hay người giáo dục lạm 

dụng thân xác các em được ủy thác cho họ[144].  

- Đồng tính luyến ái là những liên hệ tính dục giữa những người cùng 

giới tính[145].  

- Ngoại tình là tội vợ chồng thất tín với nhau. Khi hai người nam nữ có 

quan hệ tính dục với nhau, dù là nhất thời mà trong đó có ít nhất một 

người đã kết hôn, thì cả hai phạm tội ngoại tình. Đức Kitô lên án tội 

này ngay cả khi chỉ là một ước muốn[146]. Điều răn thứ sáu và Tân 

Ước tuyệt đối cấm tội ngoại tình [147]. 

- Ngoại tình là điều bất công vì không thực hiện những cam kết của 

mình, làm tổn hại đến dây liên kết hôn nhân là dấu chỉ của giao ước, 

vi phạm quyền của người phối ngẫu và xâm phạm định chế hôn nhân 

khi lỗi phạm hôn ước. Người ấy làm phương hại đến lợi ích của việc 

sinh sản và của con cái vốn cần đến sự kết hợp bền vững của cha 

mẹ[148].  

                                                           
[144]

 GLHT 2356 
[145]

 GLHT 2357 
[146] 

(Mt 5:27-28)27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho 

anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 
[147]

 (Mt 5:32) 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp 

pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội 

ngoại tình. /(Mt 19:6) 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự 

gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." /( Mc 10:11) 11 Người nói: "Ai rẫy 

vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; /(1Cr 6:9) 9 Nào anh em chẳng biết 

rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. 

Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian,10 những kẻ trộm cướp, tham 

lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. 
[148]

 GLHT 2380-2381 
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- Ly dị vi phạm nghiêm trọng luật tự nhiên, phế bỏ khế ước mà vợ 

chồng đã tự do ưng thuận để sống với nhau cho đến chết. Ly dị làm 

tổn hại giao ước cứu độ mà bí tích Hôn phối là dấu chỉ. Người tái hôn, 

sau khi ly dị, phạm tội ngoại tình công khai và thường xuyên: “Nếu 

người chồng, sau khi đã chia ly với vợ mình, ăn ở với một người phụ 

nữ khác, thì phạm tội ngoại tình, vì làm cho phụ nữ đó cũng phạm tội 

ngoại tình; người phụ nữ ăn ở với người đàn ông đó phạm tội ngoại 

tình vì đã dụ dỗ chồng của người khác” (T. Baxiliô, nguyên tắc luân lý 

73). Ly dị là phi luân vì làm xáo trộn gia đình và xã hội. Việc xáo trộn 

này kéo theo nhiều tổn hại nghiêm trọng: cho người phối ngẫu vì bị 

ruồng bỏ; cho con cái phải đau khổ vì cha mẹ phân ly, và lắm khi còn 

bị dằng co không biết theo ai; cho xã hội vì hiệu quả lây lan của nó, 

nó thực sự là một tai ương cho xã hội[149].  

- Đa thê tuyệt đối nghịch lại với sự hiệp thông giữa vợ chồng: trực tiếp 

chối bỏ kế hoạch của Thiên Chúa đã được mặc khải cho ta từ buổi 

đầu, nghịch với phẩm giá bình đẳng của người nữ và người nam, cả 

hai hiến thân cho nhau trong một tình yêu trọn vẹn, duy nhất và độc 

hữu[150].  

- Loạn luân là quan hệ tính dục giữa những người họ hàng cùng huyết 

tộc, mà luật cấm kết hôn với nhau[151]. Thánh Phaolô lên án trọng tội 

                                                           
[149]

 GLHT 2384-2385 
[150]

 GLHT 2387; x. GĐ 19; MV 47,2 
[151]

 (Lv 18:7-20) 7 Ngươi không được lột trần chỗ kín của cha ngươi và chỗ kín của mẹ ngươi: 

đó là mẹ ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kín của nó. 8 Ngươi không được lột trần chỗ kín 

của vợ của cha ngươi: đó là chỗ kín của cha ngươi. 9 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị 

em ngươi, dù là con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi, sinh tại nhà hay sinh ở ngoài; 

ngươi không được lột trần chỗ kín của chúng. 10 Ngươi không được lột trần chỗ kín của cháu nội 
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này[152]. Tội loạn luân phá vỡ quan hệ gia đình và cho thấy một sự 

thoái hóa trở về thú tính[153].  

Có thể gọi là loạn luân, những lạm dụng tính dục do những 

người trưởng thành đối với trẻ con hoặc thiếu niên đã được ủy thác 

cho họ. Người phạm tội này phải chịu trách nhiệm gấp đôi: một mặt vì 

gây gương xấu xâm phạm đến sự toàn vẹn thể lý và luân lý của các 

người trẻ, và để lại hậu quả tai hại suốt đời, mặt khác vì họ lỗi trách 

nhiệm giáo dục của mình[154].  

- Tự do sống chung là khi nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng 

không cưới xin, từ chối kết hôn theo đúng bản chất của hôn nhân, 

không thể ràng buộc nhau bằng những cam kết dài lâu.[155] Tất cả 

những trường hợp này xúc phạm phẩm giá của hôn nhân, phá hủy ý 

                                                                                                                                                                                           

gái hay cháu ngoại gái ngươi, vì đó là chỗ kín của ngươi. 11 Ngươi không được lột trần chỗ kín 

của chị em cùng cha khác mẹ với ngươi: đó là chị em ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kín 

của chúng. 12 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của cha ngươi: đó là ruột thịt của 

cha ngươi. 13 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của mẹ ngươi: đó là ruột thịt của 

mẹ ngươi. 14 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chú bác ngươi; ngươi không được đến gần 

vợ của chúng: đó là bác gái, là thím ngươi. 15 Ngươi không được lột trần chỗ kín của con dâu 

ngươi: đó là vợ của con trai ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kín của nó. 16 Ngươi không 

được lột trần chỗ kín của chị em dâu ngươi: đó là chỗ kín của anh em ngươi. 17 Ngươi không 

được lột trần chỗ kín của một người đàn bà và của con gái nó; ngươi không được lấy cháu nội 

gái hay cháu ngoại gái của nó để lột trần chỗ kín của chúng: đó là ruột thịt của nó; đó là tội ác tày 

trời. 18 Ngươi không được lấy chị em của vợ ngươi mà gây ra cảnh ghen tuông, khi lột trần chỗ 

kín của chúng, lúc vợ ngươi còn sống. 19 Ngươi không được đến gần một người đàn bà đang bị ô 

uế vì kinh nguyệt, để lột trần chỗ kín của nó. 
[152]

 (1 Cr 5:1,4-5)1 Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ 

dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại: có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình! /(1 Cr 5:4-5) 

4 Trong một buổi họp của anh em, ở đó có tôi hiện diện bằng tinh thần, nhân danh Đức Giê-su 

Ki-tô, Chúa chúng ta, và với quyền năng của Người,5 chúng ta phải nộp con người đó cho Xa-

tan, để phần xác nó bị huỷ diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong Ngày của Chúa. 
[153]

 GLHT 2388 
[154]

 GLHT 2389 
[155]

 GĐ 81 
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niệm về gia đình, làm suy giảm cảm thức về lòng thủy chung. Chúng 

nghịch với luật luân lý: hành vi tính dục chỉ được chấp nhận trong hôn 

nhân; còn nếu ngoài hôn nhân, thì đó là một tội trọng và không được 

hiệp thông các bí tích[156].  

- Hôn nhân thử là nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng tạm thời 

để thử, rồi sau đó, nếu hợp thì sẽ kết hôn. Tuy nhiên, dù họ có quyết 

tâm kết hôn, cũng không thể bảo vệ giữa họ là chân thật và thủy 

chung, và nhất là giữ cho quan hệ này khỏi những ý muốn ngông 

cuồng và nông nổi. Về phương diện luân lý, sự kết hợp xác thịt chỉ 

hợp pháp khi đã chính thức kết hôn. Tình yêu không chấp nhận thử 

nghiệm; nhưng đòi hỏi hiến thân cho nhau trọn vẹn và dứt khoát[157].  

 GHI NHỚ 

1. H. Tính dục là gì?  

T. Tính dục là khuynh hướng tự nhiên Thiên Chúa đặt nơi con người để 

tiếp xúc, gặp gỡ với người khác, dù là nam hay nữ, hoặc để người 

nam và người nữ yêu thương nhau hướng tới hôn nhân và gia đình.  

2. H. Tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng thế nào?  

T. Các hành vi tính dục giúp đem lại niềm hoan lạc cho đời sống vợ 

chồng và làm cho họ gắn bó nên một với nhau một cách sâu xa. 

Ngoài ra, còn giúp tình yêu vợ chồng mở ngỏ cho sự sống và diễn tả 

                                                           
[156]

 GLHT 2390 
[157]

 GLHT 2391 ; x. GĐ 80 
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sự phong phú của Thiên Chúa, cũng như góp phần xây dựng nền văn 

minh tình yêu.  

3. H. Vợ chồng cần nắm vững những nguyên tắc luân lý nào trong đời sống 

tính dục?  

T. Vợ chồng cần nắm vững những nguyên tắc luân lý sau đây:  

- Một là các hành vi tính dục được thực hiện trong khuôn khổ hôn nhân 

đều chính đáng và cao quý.  

- Hai là luân lý Công giáo tôn trọng thân xác, nhưng không quá đề cao 

hành vi tính dục.  

- Ba là đời sống hôn nhân Công giáo phải là đời sống trong sạch và tiết 

độ.  

5. H. Sự khiết tịnh trong đời sống hôn nhân là gì?  

T. Sự khiết tịnh trong đời sống hôn nhân là biết làm chủ giới tính, nhờ đó 

vợ chồng ăn ở với nhau một cách tiết độ.  

6. H. Có những tội nào phạm đến đức khiết tịnh?  

T. Có những tội này là: dâm ô, thủ dâm, tà dâm, khiêu dâm, mại dâm và 

hiếp dâm.  

7. H. Có những tội nào xúc phạm đến phẩm giá hôn nhân?  

T. Có những tội này là: ngoại tình, ly dị, đa phu, đa thê, loạn luân, đồng 

tính luyến ái và tự do sống chung như vợ chồng.  
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 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Tình yêu không chấp nhận thử nghiệm, nhưng đòi hỏi hiến thân cho 

nhau trọn vẹn và dứt khoát. Anh chị nghĩ gì về điều đó?  

2. Anh chị nghĩ thế nào về hiện tượng trong xã hội hiện nay: Tự do sống 

chung – nhiều bạn trẻ chung sống với nhau như vợ chồng mà không 

cần bất cứ một thủ tục kết hôn nào.  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã tạo dựng nên chúng con có nam có 

nữ, để như người nam và người nữ chúng con yêu thương nhau và trở nên 

biểu tượng tình yêu của Chúa.  

Bởi vì Chúa đã ban cho chúng con một thân xác để diễn tả tình yêu của 

chúng con: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.  

Bởi vì Chúa đã ban cho chúng con một thân xác để chúng con nhận ra 

nhau, hiểu biết nhau và cùng chia sẻ vui buồn với nhau: Lạy Chúa, chúng 

con cảm tạ Chúa.  

Bởi vì Chúa ban cho chúng con một thân xác để giúp chúng con kết hiệp 

trong tâm hồn trọn vẹn hơn: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.  

Bởi vì Chúa đã ban cho chúng con một thân xác để chúng con ca tụng ngợi 

khen Chúa: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.  
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Bài 9: Hoà hợp vợ chồng: Sự khác biệt giữa 

nam và nữ  

“Anh em hãy hết lòng khiêm tốn, hiền hậu, nhẫn nại, chịu 

đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất do Thần 

khí mang lại, lấy bình an hoà thuận làm giây ràng buộc.” (Ep 

4, 2-3)  

Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ[158]. Tự bản chất, nam và nữ 

khác biệt nhau không chỉ về vóc dáng bên ngoài, mà còn về tâm tính, cũng 

như cách cảm nhận và hành động.  

Giới tính ảnh hưởng trên toàn bộ con người, đặc biệt liên quan đến đời 

sống tình cảm, khả năng yêu thương, truyền sinh, và một cách tổng quát 

hơn, liên quan đến năng lực thực hiện những quan hệ hiệp thông với người 

khác[159].  

Mỗi người, nam cũng như nữ, phải nhận ra và chấp nhận giới tính của 

mình. Sự khác biệt và bổ sung cho nhau về thể xác, tinh thần và tâm linh 

hướng đến những lợi ích của hôn nhân và sự triển nở của gia đình. “Sự hòa 

hợp của đôi vợ chồng và của xã hội tùy thuộc một phần vào việc hai bên 

nam nữ bổ túc, đáp ứng và nâng đỡ nhau[160].”  

                                                           
[158]

 (St 1:27) 27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con 

người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 
[159]

 GLHT 2332 
[160]

 GLHT 2333 
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1. Về thể xác  

- Nam có cơ bắp to, thích hợp cho lao động nặng; khi lao động thường 

tập trung sức mạnh, nhưng sau đó cần nghỉ ngơi.  

- Nữ có cơ bắp nhỏ hơn, thích hợp cho những công việc đòi hỏi bền 

dai; khi lao động thường ít tập trung sức mạnh, có thể làm liên tục hết 

việc này đến việc khác, có khả năng chịu đựng và tuổi thọ thường 

cao hơn.  

2. Về nhận thức  

- Nam chú ý đến cái tổng quát, cốt yếu; lý luận theo nguyên tắc, phán 

đoán khách quan hơn, vì dựa trên sự kiện, coi việc làm quan trọng 

hơn lời nói.  

- Nữ chú ý đến mọi chi tiết, suy nghĩ bằng trực giác, phán đoán thường 

chủ quan hơn, vì dựa trên tình cảm, coi lời nói là quan trọng.  

3. Về tình yêu  

- Nam coi tình yêu là một trong những điều quan trọng bên cạnh 

những điều quan trọng khác; khi yêu, nam chủ động, muốn chiếm 

đoạt, dễ bị kích động.  

- Nữ coi tình yêu là tất cả; khi yêu, nữ sẵn sàng dâng hiến; cảm xúc 

của nữ đến từ từ nhưng kéo dài.  
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4. Về tôn giáo và luân lý  

- Nam có lòng đạo kém sốt sắng, nhưng bền vững; khó giữ đức tiết độ 

và khiết tịnh. Giáo Lý Hôn Nhân Gia Đình / Ủy Ban Giáo Lý 

HĐGM.VN 55  

- Nữ có lòng đạo nồng nhiệt, tình cảm, thích hình thức, chi tiết, nhưng 

dễ thay đổi và lung lạc; khó giữ đức bác ái trong lời nói.  

5. Về tâm lý  

Các nhà tâm lý thường tóm tắt những khác biệt về tâm lý giữa nam và 

nữ trong 5 định luật sau:  

5.1. Luật ưu tiên:  

Nơi người nam thể xác ưu tiên. Nơi người nữ trái tim ưu tiên.  

 Anh cần nhớ: Chị sống bằng tình cảm hơn lý luận. Chị cần 

sự quan tâm, bảo vệ và che chở của anh. Hãy đáp ứng bằng 

những lời nói dịu ngọt, tâm tình, những cử chỉ âu yếm. Hãy 

phát huy và theo đuổi những giá trị tinh thần.  

 Chị cần nhớ: Anh rất chú trọng đến thể xác, sắc đẹp và nét 

duyên dáng của chị. Hãy ăn mặc và trang điểm dễ thương. 

Hãy dọn những bữa ăn thật ngon và đúng giờ.  

5.2. Luật phân cách:  

Nơi người nam trái tim có bốn ngăn. Nơi người nữ trái tim chỉ có một 

ngăn.  
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 Anh cần nhớ: Trái tim của chị chỉ có mình anh. Hãy coi chị là 

quan trọng nhất, và tỏ ra yêu chị nhất trên đời. Hãy quan tâm 

đến hạnh phúc gia đình như chị quan tâm.  

 Chị cần nhớ: Trái tim của anh có đến bốn ngăn :  

o Ngăn 1 : Dành cho chị. Anh rất yêu chị, yêu chị nhất trên đời.  

o Ngăn 2 : Dành cho công việc. Đôi khi anh say mê công việc mà 

quên cả vợ con.  

o Ngăn 3 : Dành cho lý tưởng. Hãy thông cảm cho anh, khi anh 

phải tham gia công việc chính trị, xã hội  

o Ngăn 4 : Dành cho giải trí. Giải trí lành mạnh cũng là một 

phương tiện để bảo vệ hạnh phúc.  

5.3. Luật chi tiết:  

Người nam quan tâm đến điều cốt yếu. Người nữ để ý đến các chi tiết.  

 Anh cần nhớ: Chị rất trân trọng những kỷ niệm nho nhỏ trong 

cuộc đời, chẳng hạn ngày sinh, bổn mạng, kỷ niệm ngày 

cưới... Những điều nhỏ mọn có thể khiến chị đau khổ hoặc 

hạnh phúc. Chị sống nhiều bằng trực giác. Hãy tỏ ra khéo 

léo và tế nhị đối với chị.  

 Chị cần nhớ: Giảm bớt những chi tiết làm anh bận tâm. Đừng 

cằn nhằn, hãy bỏ qua những quên sót nhỏ nhặt của anh. 

Hãy chăm lo trang sức tâm hồn bằng sự quảng đại, dịu 

dàng, vui vẻ.  
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5.4. Luật bất đồng cảm:  

Người nam phản ứng nhanh nhưng mau dứt. Người nữ phản ứng chậm 

nhưng kéo dài. Giáo Lý Hôn Nhân Gia Đình / Ủy Ban Giáo Lý 

HĐGM.VN 56  

 Anh cần nhớ: Trong phạm vi tình cảm và sinh lý, chị xúc cảm 

chậm, nhưng kéo dài hơn anh. Hãy khéo léo và kiên nhẫn.  

 Chị cần nhớ: Anh xúc cảm nhanh và mạnh, nhưng mau dứt. 

Anh mau nóng, nhưng cũng mau nguội. Hãy tỏ ra dịu hiền, 

đừng đổ thêm dầu vào lửa.  

5.5. Luật thính giác:  

Người nữ có lỗ tai to. Người nam có lưỡi ngắn.  

 Anh cần nhớ: Đôi tai của chị gắn liền với trái tim, chị thích 

nghe và dễ tin. Hãy biết nói những lời âu yếm, khen tặng, nói 

những chuyện lặt vặt, vì đối với chị “yêu là cởi mở tâm hồn”.  

 Chị cần nhớ: Đừng để người khác dụ dỗ. Đừng quá dễ tin 

vào dư luận. Đừng càm ràm, than thở, trách móc. Hãy nói 

trong niềm vui. Hãy khéo léo gợi chuyện để anh “biết nói”.  

* * *  

Tình yêu chân thật là thấy rõ khiếm khuyết của người khác, nhưng vui vẻ 

đón nhận, đồng thời khám phá ra những ưu điểm của họ và khéo léo phát 

huy.  
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Trong đời sống hôn nhân và gia đình, để tạo được sự hòa hợp trọn vẹn 

và vững bền, hai vợ chồng cần hiểu rõ những khác biệt của nhau, để có 

thể cảm thông, chia sẻ và nương tựa vào nhau trong sự kính trọng và yêu 

thương chân thành.  

Gần đây, người ta đã khám phá ra rằng càng sống chung với nhau lâu 

năm, trên khuôn mặt của đôi vợ chồng càng có những nét giống nhau. 

Thiết tưởng không riêng trên khuôn mặt, mà còn cả trong tâm hồn. Đó là 

thành quả của biết bao nhiêu cố gắng yêu thương, hoà hợp và tha thứ 

trong cuộc sống. Những cố gắng ấy luôn được Thiên Chúa chúc phúc: 

“Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời 

cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở 

đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” 

(Mt 18,19-20).  

 GHI NHỚ 

1. H. Giới tính là gì?  

T. Giới tính là tất cả những đặc điểm phân biệt người nam với người nữ.  

2. H. Giới tính ảnh hưởng thế nào trên con người?  

T. Giới tính ảnh hưởng trên toàn bộ con người, đặc biệt đối với đời sống 

tình cảm, khả năng yêu thương và truyền sinh.  

3. H. Về phương diện tổng quát, người nam và người nữ khác nhau thế 

nào?  
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T. Người nam và người nữ khác nhau không chỉ về vóc dáng bên ngoài, 

mà còn khác nhau về tâm tính, cách nhận thức và hành động.  

4. H. Về phương diện tâm lý, sự khác biệt giữa người nam và người nữ 

được diễn tả thế nào?  

T. Được diễn tả bằng năm định luật sau đây:  

- Một là ưu tiên.  

- Hai là phân cách.  

- Ba là chi tiết.  

- Bốn là bất đồng cảm.  

- Năm là thính giác.  

5. H. Vợ chồng phải làm thế nào để tạo sự hoà hợp?  

T. Để tạo sự hoà hợp, vợ chồng phải hiểu rõ những khác biệt của nhau, 

để cảm thông và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Tình yêu là “thần dược” giúp cho hai người biến đổi để ngày càng 

hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, sự biến đổi quan trọng nhất vẫn là biến 

đổi chính mình. Đâu là những khuyết điểm của bản thân mà Anh chị 

thấy cần khắc phục để có thể đem lại hạnh phúc cho nhau?  

2. Tình yêu không mù quáng: Thấy yếu đuối của người yêu và cố sức 

gánh vác; thấy khả năng của người yêu và tế nhị khơi dậy. Anh chị 

nghĩ gì về điều này?  
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3. Làm thế nào để những khi gặp thử thách bên ngoài, làm ăn thua lỗ, 

vợ chồng có thể trở thành nguồn an ủi cho nhau, ngồi bên nhau như 

những tri kỷ. Trong thời gian chuẩn bị này, anh chị nên suy nghĩ với 

nhau và tìm ra đáp số cho bài toán này.  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con giới tính để chúng con có thể vận 

dụng mà gặp gỡ, yêu thương và hiệp thông với người khác. Xin giúp chúng 

con luôn ý thức rằng giới tính là một ân huệ Chúa ban, để chúng con biết 

làm chủ và sử dụng đúng theo ý Chúa muốn. Amen.  
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Bài 10: Hoà hợp vợ chồng : Triển nở trong 

tình yêu  

Lòng mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu 

đựng tất cả. (1 Cr 13,7)  

Với lời cam kết: “Anh (em) nhận em (anh) làm vợ (chồng) và hứa sẽ giữ 

lòng chung thuỷ với em (anh) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi 

bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ để yêu thương và tôn trọng em (anh) 

mọi ngày suốt đời anh (em)”, đôi bạn chính thức trở thành vợ chồng.  

Lời cam kết khép lại thời kỳ đính hôn, đồng thời mở ra cánh cửa cho 

cuộc sống hôn nhân và gia đình.  

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, việc tiếp tục vun xới cho tình yêu 

lứa đôi là một việc rất quan trọng. Gia đình có được hạnh phúc hay không, 

chủ yếu là do hai vợ chồng có biết chăm sóc cho tình yêu thuở ban đầu, để 

tình yêu ấy dần dần trở thành ân sâu nghĩa nặng, không bao giờ tàn phai.  

Thế nhưng, làm sao để tình yêu dành cho nhau mỗi ngày một thêm 

triển nở? Làm sao để sống lời cam kết ngày thành hôn được thêm sâu xa 

hơn? Để tình nghĩa vợ chồng ngày càng thêm đậm đà và bền chặt, vợ 

chồng cần phải:  

1. Tôn trọng nhau  

Trong ngày thành hôn, anh chị cầm tay nhau cam kết sẽ yêu thương và tôn 

trọng nhau không chỉ một năm, hai năm, năm năm, mà là “mọi ngày suốt 
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đời”. Yêu thương và tôn trọng phải đi đôi với nhau. Vợ kính trọng chồng, 

chồng tôn trọng vợ. Cả hai quý mến, trân trọng nhau.  

Trước hết, trọng kính là phải nhìn nhận nhau. Vợ không phải là người 

hầu hoặc nô lệ của chồng, mà là người bạn đời. Nam và nữ khác biệt nhau, 

nhưng bình đẳng với nhau vì cả hai đều là hình ảnh Thiên Chúa, được tạo 

dựng để trở thành trợ tá của nhau, bổ túc cho nhau và hiệp thông với nhau.  

Tiếp đến, trọng kính là phải đón nhận nhau. Gia đình Nadarét được bắt 

đầu bằng sự đón nhận: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng sợ đón bà 

Maria vợ ông về...” (Mt 1,20). Không chỉ đón nhận những ưu điểm, mà còn 

cả những khuyết điểm, nghĩa làø đón nhận trọn vẹn con người của nhau 

với quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai. Thuở mới quen nhau, anh chị đã 

khám phá ra rất nhiều cái đẹp của nhau, những cái làm cho nhau ngưỡng 

mộ, si mê. Khi bước vào cuộc sống gia đình, anh chị dần dần khám phá 

thêm nhiều điều khác. Những điều này có thể là “mặt trái” của nhau. Đón 

nhận nhau ở đây, trước hết là tôn trọng những khác biệt về cách suy nghĩ, 

cảm nhận... qua việc trao đổi, lắng nghe, để hiểu biết con người của nhau 

hơn, nhờ đó giúp nhau mỗi ngày một nên hoàn thiện.  

Sự tôn trọng được diễn tả qua cách cư xử, qua lời ăn tiếng nói hằng 

ngày. Không phải chỉ tôn trọng nhau trong lúc thành công, thịnh vượng và 

mạnh khoẻ, trái lại trong lúc gian nan, thất bại và bệnh tật lại cần phải tôn 

trọng và nâng đỡ nhau hơn nữa. Tránh nói với nhau bằng những lời lẽ tục 

tằn, thô lỗ, hoặc nói xấu nhau với người thứ ba. Ngược lại, biết dành cho 

nhau những lời nói nhẹ nhàng âu yếm, những cử chỉ trân trọng, lịch sự, lễ 

độ, “tương kính như tân”.  
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2. Hy sinh cho nhau  

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh 

tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Một trong những bằng chứng 

về tình yêu chân thật, đó là sự hy sinh, quên mình. Yêu nhau mà không 

chấp nhận hy sinh, gian khổ vì nhau và với nhau, thì chưa phải là yêu nhau 

thật sự.  

Trời có lúc nắng, lúc mưa. Cuộc đời mỗi người cũng vậy, có lúc thịnh 

lúc suy, có lúc vui lúc buồn, có lúc khỏe lúc đau. Tình yêu luôn đòi hỏi sự 

thuỷ chung. Nếu chỉ yêu nhau lúc thịnh vượng, may mắn, mạnh khoẻ, còn 

khi gặp gian nan khốn khó, rủi ro, thì lìa bỏ nhau, thử hỏi như vậy có phải 

là yêu nhau thành thật hay không? Khi thành thật yêu nhau, người ta phải 

chấp nhận thực tế đó.  

“Đi đâu, cho thiếp đi cùng, Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”.  

Ngược lại với sự quên mình là tính ích kỷ. Kẻ ích kỷ thường độc tài, 

độc đoán, chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ biết đến quyền lợi của mình. Kẻ độc 

tài có thể bắt người khác vâng theo ý mình, nhưng không dễ làm người 

khác yêu mình.  

Hy sinh quên mình là vì hạnh phúc của vợ, của chồng, của con. Hy 

sinh trong những vấn đề cụ thể. Hạnh phúc gia đình được xây dựng bằng 

những điều nhỏ mọn, bằng những hi sinh liên lỉ hằng ngày của cả đôi bên, 

chẳng hạn như trong việc sử dụng tiền bạc, thời giờ, mua sắm, giải trí... 

Đừng chỉ quyết định theo sở thích riêng của mình, bất chấp sở thích của vợ 

hoặc chồng.  
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Khi xảy ra những mâu thuẫn do bất đồng ý kiến, hy sinh có nghĩa là 

“một nhịn chín lành”. Dĩ nhiên có những điều không thể nhượng bộ, nhất là 

trong lãnh vực luân lý hay đạo đức. Chấp nhận làm điều xấu để làm vui 

lòng chồng hay vợ không phải là hy sinh quên mình, nhưng là đồng loã với 

cái xấu và càng làm hại người kia hơn.  

Hy sinh cũng có nghĩa là tha thứ. Nhân vô thập toàn. Thánh Phaolô 

dạy: “Như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh 

thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân 

hậu, khiêm cung ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho 

nhau nếu người này có chuyện phải oán tráùch người kia. Như Chúa đã tha 

thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau”. (Cl 3,12-13)  

Sự hy sinh còn được biểu lộ qua việc quan tâm đến nhau, chăm sóc, lo 

lắng cho nhau, không quản ngại vất vả, gian khổ vì nhau, nhất là khi người 

bạn đời gặp thử thách, bệnh tật, khó khăn. Đây chính là lúc sống lời cam 

kết trung thành với nhau ngày thành hôn.  

3. Đối thoại với nhau  

Đối thoại là yếu tố quan trọng giúp duy trì và củng cố hạnh phúc trong gia 

đình. Nhờ đối thoại, vợ chồng, cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, giảm bớt 

những bất đồng.  

Đối thoại là nói và nghe. Cần nói cho nhau biết những điều mình suy 

nghĩ và mong ước, đồng thời cần nghe những suy nghĩ và mong ướccủa 

người khác. Nghe không phải chỉ bằng đôi tai, mà còn bằng cả khối óc và 

con tim.  
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Những chuyện quan trọng trong gia đình vợ chồng cần phải chia sẻ, 

bàn bạc cùng nhau. Cha ông ta có câu “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông 

cũng cạn”. Làm việc gì cũng nên trao đổi và thống nhất trước khi hành 

động. Trong lúc bàn bạc, cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau, không 

nên độc tài, độc đoán, áp đặt ý của mình. “Trong tất cả những gì có liên hệ 

đến đời sống chung trong gia đình, hai vợ chồng đều có nhiệm vụ và quyền 

lợi bằng nhau[161].”  

Nếu thường xuyên chia sẻ tâm tình với nhau, vợ chồng sẽ dễ dàng đi 

đến chỗ thống nhất trên các lãnh vực công ăn việc làm, tổ chức đời sống, 

giáo dục con cái, giải trí, giao tế bạn bè, đời sống đạo đức... Nhờ đó, sẽ 

hiểu nhau, tin tưởng nhau và gắn bó với nhau hơn.  

4. Dành thời giờ cho nhau  

Yêu nhau, người ta luôn nghĩ đến nhau và muốn ở bên cạnh nhau. Tình 

yêu cần sự hiện diện. Nhiều cặp vợ chồng đã đi tới chỗ đổ vỡ vì thường 

phải sống xa nhau hoặc quá lo công ăn việc làm, không còn để ý gì đến 

nhau. Bởi vậy, vợ chồng cần ưu tiên dành thời giờ cho nhau, chuyện trò 

tâm sự với nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui, những nỗi buồn, nói lên 

những suy nghĩ, những ý định của mình trong cuộc sống, cũng như nâng 

đỡ, an ủi, khích lệ và cổ vũ lẫn nhau.  

                                                           
[161]

 GL 1135 
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5. Nói với nhau những lời âu yếm  

Tình yêu hai vợ chồng dành cho nhau cần được khẳng định lại mỗi ngày 

qua những lời nói dịu dàng, những cử chỉ âu yếm. Những lời nói đó tuy đơn 

sơ, nhưng lại là hương thơm ướp đậm tình yêu. Đừng đợi đến lúc ái ân mới 

nói những lời yêu đương và mới tỏ những cử chỉ thân mật.  

Giữa vợ chồng có trăm ngàn cách để bày tỏ tình yêu: từ lời nói đơn 

giản nhất : “Anh yêu em” hay “em yêu anh”, đến những biểu lộ sự ân cần, 

lòng biết ơn, lời nói khuyến khích, xây dựng.... Bức tranh cổ truyền Việt 

Nam ghi lại những mẩu đối thoại âu yếm giữa hai vợ chồng:  

- Chàng ơi, trẩy sớm hay trưa? Để em gánh gạo tiễn đưa hành trình.  

- Thương nàng đã đến ngày sinh Ăn ở một mình, trông cậy vào ai! Rồi 

khi sinh gái sinh trai Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng.  

6. Làm tròn bổn phận vợ chồng  

Thánh Phaolô khuyên các cặp vợ chồng: “Chồng hãy làm tròn bổn phận 

đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác 

mình, nhưng là chồng; cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác 

mình, nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý 

sống như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu nguyện; rồi hai người 

lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để 

cám dỗ” (1 Cr 7,3-5)  

Nên một trong thân xác là một trong những yếu tố nòng cốt của tình 

yêu vợ chồng. Vợ chồng luôn muốn nên một với nhau, chẳng những về tâm 
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hồn mà cả về thể xác. Họ muốn trao hiến cho nhau, hòa tan trong nhau, để 

đem lại hạnh phúc cho nhau. Đừng làm cho việc chăn gối thành nhàm 

chán và nghèo nàn, nhưng cần làm cho nó nên mới mẻ và phong phú, để 

mỗi lần trao hiến cho nhau, cả hai đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. 

Để được hoà hợp và hạnh phúc, vợ chồng cần phải học hỏi thêm về tâm 

sinh lý nam nữ qua các sách giáo dục hôn nhân và gia đình hoặc những tài 

liệu chuyên môn.  

7. Cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau  

Thiên Chúa là Tình yêu. Chính Ngài đã thiết lập hôn nhân và gia đình. Ngài 

luôn muốn đồng hành với hai vợ chồng để giúp họ yêu thương nhau và xây 

dựng cuộc sống hôn nhân và gia đình hạnh phúc như Ngài mời gọi họ. Đời 

sống cầu nguyện trong gia đình thật cần thiết, nhất là giữa hai vợ chồng với 

nhau. Vì thế, phải thường xuyên cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho 

nhau. “Đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, 

giữa họ.” (Mt 18,20). Hạnh phúc của gia đình là có Chúa hiện diện trong 

nhà, chia sẻ mọi biến cố vui buồn. Ngài ở giữa như nút dây nối kết hai vợ 

chồng, giúp họ lắng nghe nhau, hiểu nhau, thuỷ chung với nhau và cùng 

nhau tiến bước, vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc sống.  

 GHI NHỚ 

1. H. Vợ chồng phải làm gì để tình yêu luôn được triển nở?  

T. Vợ chồng cần phải:  

- Một là tôn trọng lẫn nhau.  
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- Hai là hy sinh cho nhau.  

- Ba là đối thoại, chia sẻ tâm tình với nhau.  

- Bốn là dành thời giờ cho nhau.  

- Năm là nói với nhau những lời âu yếm.  

- Sáu là làm tròn bổn phận vợ chồng.  

- Bảy là cầu nguyện với nhau và cho nhau.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Chúa sinh ra người nam và người nữ khác biệt với nhau về nhiều 

mặt, và Chúa lại muốn họ sống chung với nhau. Theo ý kiến của anh 

chị tại sao lại thế? Và vì mục đích gì?  

2. Đâu là yếu tố quan trọng nhất mà anh chị cần đặc biệt quan tâm để 

giúp cho tình yêu của anh chị được triển nở?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, qua bí tích Hôn phối Chúa đã kết hợp hai người nam và nữ 

thành một gia đình duy nhất và bền vững, một cộng đoàn của sự sống và 

tình yêu. Xin giúp chúng con, là những người đang được Chúa mời gọi 

bước vào cuộc sống hôn nhân và gia đình, biết luôn cố gắng thực thi thánh 

ý Chúa bằng cách từ bỏ ý riêng cùng với những đam mê, tính hư, tật xấu, 

để hợp tác với Chúa và với người bạn đời trong việc xây dựng gia đình 

ngày càng triển nở hơn trong tình yêu của Chúa. Amen.  
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Bài 11: Hoà hợp vợ chồng: Giải quyết những 

xung đột  

Chúa Giêsu giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Ngài là 

Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, 

đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là 

người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà 

cách kín đáo. (Mt 1, 18-19)  

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, êm ả. Có những lúc trời 

quang mây tạnh, nhưng cũng có những lúc bão táp mưa sa. Cuộc sống gia 

đình cũng vậy. Có những lúc êm ấm hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc 

bất hoà, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Chính Thánh gia ngày xưa 

cũng đã trải qua những kinh nghiệm đó. Chẳng hạn trước khi về chung 

sống với nhau, thánh Giuse phát hiện Đức Maria có thai, mà bào thai đó lại 

không phải là của mình. Rồi khi lạc mất Chúa Giêsu trong lần hành hương 

lên đền thờ Giêrusalem, thánh Giuse và Đức Maria đã phải lo lắng chạy 

đôn chạy đáo đi tìm con ròng rã ba ngày...  

Dù vợ chồng có yêu nhau thắm thiết, thì nhiều lúc vẫn xảy ra những 

bất hoà. Những bất hoà đó có thể làm cho tình yêu bị sói mòn và có thể 

đưa đến những đổ vỡ tai hại. Tuy nhiên, nếu biết cách giải quyết, chúng sẽ 

là cơ hội giúp hai vợ chồng hiểu nhau hơn và tình yêu mỗi ngày một thêm 

triển nở.  
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1. Những nguyên nhân gây xung đột  

Những xung đột giữa vợ chồng xảy ra thường là do:  

- Sự khác biệt về tâm sinh lý giữa nam – nữ. (Xem bài 9: Hoà hợp vợ 

chồng – Sự khác biệt giữa nam và nữ)  

- Sự khác biệt về cá tính của mỗi người: Người thì nhanh nhẹn và tháo 

vát, người thì chậm chạp và ù lì.  

- Sự khác biệt về cách nhận thức, về quan điểm, về sở thích đối với 

các vấn đề trong cuộc sống, nhất là về bậc thang giá trị: Người thì coi 

trọng tình nghĩa, người thì đặt nặng vật chất.  

- Sự khác biệt về nền giáo dục mà mỗi người đã nhận được, nhất là 

nền giáo dục trong gia đình.  

- Những trục trặc trong đời sống chăn gối.  

- Những lầm lỗi: Ngoài những nét đáng yêu, ai cũng có những yếu 

đuối, lỡ lầm và cả những thói hư tật xấu.  

- Thiếu tổ chức trong gia đình: thiếu phân công, thiếu chia sẻ, thiếu 

quan tâm đến nhau, thiếu trật tự.  

- Bất đồng trong việc quản lý và chi tiêu: Người thì tiết kiệm dè xẻn, 

người thì hoang phí đua đòi.  

- Bất đồng về giáo dục con cái: Người thì quá nghiêm khắc, người thì 

quá chiều chuộng.  

- Bất đồng trong cách cư xử với họ hàng hai bên: bên trọng bên khinh!  
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Những xung đột trên có thể dẫn đến nhiều hậu quả tai hại:  

- Về tâm lý tình cảm: làm mất hạnh phúc trong gia đình, tình yêu bị sứt 

mẻ, vợ chồng lạnh nhạt với nhau.  

- Về đạo đức: dễ rơi vào những tệ nạn xã hội, ngoại tình, mất phẩm 

chất con người.  

- Về gia đình: lơ là chăm sóc, giáo dục con cái; tình nghĩa vợ chồng bị 

sứt mẻ, đưa đến ly thân, ly dị, gia đình tan vỡ...  

2. Những nguyên tắc giúp giải quyết xung đột trong gia đình  

2.1. Biện pháp ngăn ngừa:  

o Trước khi kết hôn, đôi bạn cần tìm hiểu nhau kỹ lưỡng để tránh 

những ảo tưởng về nhau. Mặt khác, hôn nhân cần có tình yêu 

thực sự, đừng biến hôn nhân thành một cuộc mua bán, đổi 

chác.  

o Đôi bạn cần học hỏi, trang bị những kiến thức nuôi dưỡng tình 

yêu và bàn hỏi với những người khôn ngoan có kinh nghiệm, để 

biết cách sống hoà hợp và giải quyết những bất hoà trong gia 

đình.  

o Đôi bạn cần sửa đổi những thói hư tật xấu và cố gắng mỗi ngày 

một nên hoàn thiện hơn.  

2.2. Khi xảy ra xung đột:  

+Thái độ của mỗi người:  
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o Tự chủ: Kìm hãm tính nóng nảy và tự ái. Tránh phản ứng vội 

vàng, làm cho tình hình thêm căng thẳng.  

o Có thiện chí muốn giải quyết: Vợ chồng tranh cãi là nhằm tìm ra 

điều tốt hơn để đi đến chỗ hợp nhất, chứ không phải để ăn thua 

nhau hoặc để hạ nhục nhau, đi đến chia rẽ xa cách nhau. 

Trong cuộc tranh cãi, đừng vì tự ái mà trở nên cố chấp khư khư 

bảo vệ sai lầm của mình.  

+ Phương cách giải quyết:  

o Đối thoại:  

 Biết trình bày và lắng nghe nhau. Đừng bắt người khác 

phải tuyệt đối tuân theo ý riêng của mình, nhưng biết lắng 

nghe và tìm hiểu ý kiến, quan điểm của người kia.  

 Nhắm mục tiêu chính: Giới hạn chuyện nào vào chuyện 

đó, không nhắc lại chuyện cũ, không “bới lông tìm vết”.  

o Chấp nhận khuyết điểm của mình: Can đảm nhận ra những lỗi 

lầm, sai phạm của mình để cố gắng sửa đổi.  

o Hàn gắn, làm lành: Sau khi tranh cãi, xung đột với nhau, vợ 

chồng cần tìm cách làm hòa ngay. Đừng để bầu khí lạnh lùng 

hờn giận kéo dài, chỉ gây thêm đau khổ cho mọi người và cho 

chính mình.  
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o Nhờ trung gian hoà giải. Cần chọn người có uy tín, biết phân xử 

hợp tình hợp lý, hiểu cả hai bên để đưa ra lời khuyên bảo chân 

tình giúp hai người chấm dứt mâu thuẫn.  

o Cầu nguyện. Nếu hai vợ chồng biết cầu nguyện chung với 

nhau, chắc chắn họ sẽ có được sự bình tĩnh để ngồi thảo luận 

ôn hoà với nhau, đồng thời sẽ dễ nhận ra được ý muốn của 

Chúa đối với vấn đề đang tranh cãi.  

Giải quyết những xung đột trong gia đình là một công việc khó khăn, đòi 

hỏi sự cố gắng và thiện chí của cả hai. Nếu khi mới bước vào cuộc sống 

hôn nhân và gia đình, hai vợ chồng tập thói quen ngồi lại với nhau để giải 

quyết các vấn đề nho nhỏ thì sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm để giải 

quyết những vấn đề to lớn hơn. Những dịp như thế sẽ giúp hai vợ chồng 

hiểu nhau hơn, đồng thời cũng giúp mỗi người gọt giũa cái “tôi” nhiều tự ái 

và vị kỷ, hầu cuộc sống gia đình được hài hòa, êm ấm và hạnh phúc.  

 GHI NHỚ 

1. H. Vợ chồng cần có thái độ nào khi xảy ra xung đột?  

T. Vợ chồng cần giữ những nguyên tắc này :  

- Một là tự chủ.  

- Hai là có thiện chí muốn giải quyết.  

- Ba là đối thoại với nhau.  

- Bốn là chấp nhận khuyết điểm của mình.  
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- Năm là cố gắng hàn gắn và làm lành.  

- Sáu là nhờ người làm trung gian hoà giải.  

- Bảy là cầu nguyện để biết cách giải quyết theo tinh thần của Chúa.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Khi xảy ra những bất đồng trong gia đình, trước tiên anh chị sẽ có 

thái độ nào? Ai trong anh chị sẽ là người đi bước trước để ngồi lại với 

nhau?  

2. Khi xảy ra xung đột, anh chị sẽ đến với ai để nhờ làm trung gian hoà 

giải? Trung gian đó phải là người như thế nào?  

3. Việc cầu nguyện đem lại gì cho tình yêu của anh chị? Anh chị có kinh 

nghiệm gì về việc cầu nguyện khi gặp những chuyện trục trặc với 

nhau?  

 CẦU NGUYỆN 

KINH HO  B NH CỦA THÁNH PHANXIC   

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi 

người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.  

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng 

nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để 

con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để 

con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.  
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Lạy Chúa, xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm 

hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được 

người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc 

quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. 

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.  

 i Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống 

những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.  
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Bài 12: Sự phân ly vợ chồng  

Còn những ai đã kết hôn, thì tôi truyền –thật ra không phải tôi, 

mà là Chúa - là vợ không được bỏ chồng, và giả như đã bỏ 

chồng thì phải ở độc thân, hay phải làm hòa với chồng; và 

chồng cũng không được rẫy vợ. (1 Cr 7,10-11)  

Trong Tông huấn về Gia Đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: “Ý định 

của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình liên hệ đến người nam và người 

nữ trong đời sống cụ thể hằng ngày của họ... Vì thế, nhằm chu toàn viêc 

phục vụ của mình, Hội Thánh tìm cách để biết được những hoàn cảnh 

trong đó hôn nhân và gia đình đang sống[162].”  

Qua những lời trên, ngài nói đến những hoàn cảnh thuận lợi cho hạnh 

phúc gia đình, cũng như những tình huống xói mòn và làm cho gia đình tan 

vỡõ. Như người mẹ đối với con cái, Hội Thánh phấn khởi, khi thấy các gia 

đình được yên vui hạnh phúc, đồng thời cũng không ngớt âu lo, khi thấy 

những gia đình vợ chồng ly tán. Ngay cả những gia đình đã hay sắp tan vỡ, 

Hội Thánh cũng tìm cách hàn gắn, cứu chữa hay ít nhất tìm cách tạo cho 

họ một nếp sống phù hợp với luật Chúa để có được hạnh phúc.  

Trong bài này, dựa trên giáo luật, chúng ta sẽ bàn về những gia đình 

phân ly:  

- Những trường hợp nào Hội Thánh có thể tháo gỡ dây hôn phối?  

- Vấn đề ly thân, ly dị và tái hôn sau khi ly dị thì sao?  

                                                           
[162]

 GĐ 4 
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1. Những trường hợp Hội Thánh có thể tháo gỡ dây hôn phối  

1.1. Trường hợp không thể tháo gỡ:  

Giữa hai người đã chịu bí tích Rửa tội, “hôn nhân đã ký kết và hoàn 

hợp thì không thể bị tháo gỡ bởi bất cứ quyền lực nhân loại nào, bất 

cứ vì lý do gì, ngoại trừ cái chết[163].”  

Bởi vậy, Hội Thánh không có quyền cho phép ly dị các cuộc 

hôn nhân đã trọn vẹn. Hôn nhân trọn vẹn tức làø:  

o Hôn nhân đã thành sự.  

o Là bí tích.  

o Đã ăn ở với nhau.  

Không trọn vẹn là khi thiếu một trong ba điều trên[164].  

1.2. Trường hợp có thể tháo gỡ:  

Đối với những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Hội Thánh có quyền 

tháo gỡ trong những trường hợp sau:  

1.2.1. Hôn nhân giữa hai người Công giáo, hoặc một người Công 

giáo và một người không Công giáo, đã thành sự nhưng chưa ăn ở 

với nhau[165].  

1.2.2. Hôn nhân giữa hai người chưa được rửa tội, đã thành hôn và 

đã ăn ở với nhau, rồi sau đó một người trở lại đạo và người kia không 

                                                           
[163]

 GLHT 2383; x. GL 1141 
[164]

 GL 1141; 1061 
[165]

 GL 1142 
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muốn chung sống. Đây là trường hợp thuộc “đặc ân thánh Phaolô” 

(1Cr 7,15). Hôn nhân chỉ được tháo gỡ khi người mới theo đạo lấy 

một người khác[166].  

1.2.3. Ngoài ra, có những cuộc hôn nhân vốn đã không thành sự 

ngay từ đầu, vì mắc phải một hoặc nhiều ngăn trở như đã kể ở trên. 

Đối với những cuộc hôn nhân này, Hội Thánh có quyền giải tán[167].  

2. Ly thân  

Hội Thánh không cho phép vợ chồng ly dị nhau. Tuy nhiên, có những hoàn 

cảnh thực tế hai vợ chồng không thể tiếp tục sống chung được vì nhiều lý 

do khác nhau. Chẳng hạn như:  

- Do ngoại tình[168].  

- Do gây nguy hiểm trầm trọng về tinh thần hay thể xác cho bên kia 

hoặc cho con cái[169].  

- Hay nếu bằng cách nào khác làm cho đời sống chung trở nên quá cơ 

cực, không thể chịu đựng nổi[170].  

Trong những trường hợp này, Giáo quyền (Giám mục giáo phận hoặc vị 

Thẩm phán[171]) chấp nhận cho họ ly thân và không sống chung nữa (tạm 

thời hay vĩnh viễn). Tuy nhiên, họ vẫn là vợ chồng của nhau trước mặt 

                                                           
[166]

 GL 1143-1147 
[167]

 GLHT 1625-1632, GL 1083 – 1094. 1108-1123 
[168]

 GL 1152 
[169]

 GL 1153 §1 
[170]

 GL 1153 §1 
[171]

 GL 1692 
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Thiên Chúa. Họ không được tự do để kết hôn với người khác bao lâu người 

chồng hay vợ mình còn sống. Hôn nhân tiếp sau không những bị cấm mà 

còn bất thành nữa[172].  

Trong hoàn cảnh khó khăn, giải pháp tốt nhất, nếu có thể, là hòa giải 

với nhau. Cộng đoàn tín hữu được mời gọi giúp họ sống đời Kitô hữu trong 

hoàn cảnh ấy, trung thành với dây liên kết hôn nhân không thể tháo gỡ 

được[173].  

3. Vấn đề ly dị  

Hầu hết các nước trên thế giới ngày nay đều có luật cho phép ly dị[174], và 

thực tế cho thấy: không những các gia đình lương dân xin ly dị mà nhiều 

người Công giáo cũng đã ly dị theo luật đời. “Hội Thánh trung thành với lời 

dạy của Đức Kitô: “Ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình 

đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng 

phạm tội ngoại tình” (Mc 10,11-12) nên không thể chấp nhận việc ly dị. Nếu 

hôn nhân lần đầu đã thành sự, Hội Thánh không thể công nhận liên kết mới 

là thành sự[175].”  

4. Tái hôn sau khi li dị  

Nếu những người đã ly dị, tái hôn theo luật đời, họ rơi vào tình trạng khách 

quan đi ngược lại luật Thiên Chúa. Vì thế, bao lâu còn sống trong tình trạng 

                                                           
[172]

 GL 1085 
[173]

 GLHT 1649; x. GĐ 83; GL 1151-1155 
[174]

 Luật Hôn nhân và Gia đình chương IX: Ly hôn (điều 85-99) 
[175]

 GLHT 1650 
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này, họ không được rước lễ, đồng thời cũng không thể đảm nhận một số 

trách nhiệm trong Hội Thánh. Tuy nhiên, Hội Thánh rất mong họ hoán cải 

vì họ đã vi phạm đến dấu chỉ giao ước và sự trung thành với Đức Kitô, 

đồng thời họ phải cam kết sống tiết dục trọn vẹn, để được giao hòa nhờ bí 

tích thống hối[176].  

 “Đối với những tín hữu đang sống trong hoàn cảnh như vậy, mà vẫn 

giữ đức tin và ao ước giáo dục con cái theo tinh thần Công giáo, linh mục 

và cộng đoàn phải có thái độ ân cần đặc biệt, để họ đừng bị coi như đã 

tách lìa khỏi Hội Thánh và nếp sống đạo mà họ có thể và phải giữ vì đã 

được rửa tội: “Họ được mời gọi nghe Lời Chúa, tham dự hy tế thánh lễ, kiên 

trì cầu nguyện, góp phần vào các công cuộc bác ái và các sáng kiến của 

cộng đoàn để phục vụ công lý, giáo dục con cái trong đức tin công giáo, 

vun trồng tinh thần sám hối và làm các việc đền tội, để ngày qua ngày 

thành khẩn nài xin ân sủng Thiên Chúa[177].”  

 GHI NHỚ 

1. H. Hôn nhân trọn vẹn và không trọn vẹn là thế nào?  

T. Hôn nhân trọn vẹn là hôn nhân đã thành sự, đã là một bí tích và đã ăn 

ở với nhau. Còn hôn nhân không trọn vẹn là khi thiếu một trong ba 

điều trên.  

2. H. Hội Thánh có quyền tháo gỡ những cuộc hôn nhân đã trọn vẹn 

không?  

                                                           
[176]

 GLHT 1650 
[177]

 GĐ 84, GL 1651 
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T. Hội Thánh không có quyền tháo gỡ những cuộc hôn nhân đã trọn vẹn, 

vì đó là luật Thiên Chúa.  

3. H. Hội Thánh có quyền tháo gỡ những cuộc hôn nhân nào?  

T. Hội Thánh có quyền tháo gỡ những những cuộc hôn nhân không trọn 

vẹn, trong những trường hợp sau:  

- Một là hôn nhân giữa hai người Công giáo, hoặc một người Công 

giáo và một người không Công giáo, đã thành sự nhưng chưa ăn ở 

với nhau.  

- Hai là hôn nhân tự nhiên giữa hai người chưa được rửa tội. Đây là 

trường hợp thuộc “đặc ân thánh Phaolô”.  

- Ba là có những cuộc hôn nhân vốn đã không thành sự ngay từ đầu, 

vì mắc phải một hoặc nhiều ngăn trở như đã kể ở trên.  

4. H. Ly thân là gì?  

T. Ly thân là khi hai người không còn chung sống với nhau, nhưng vẫn là 

vợ chồng.  

5. H. Hội Thánh có thể cho ly thân không?  

T. Trong một số trường hợp đặc biệt, Hội Thánh có thể cho ly thân.  

6. H. Những người đã ly thân có được phép kết hôn với người khác nữa 

không?  

T. Không, vì họ vẫn là vợ chồng trước mặt Thiên Chúa.  
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7. H. Hội Thánh có thái độ nào đối với những đôi vợ chồng đã ly dị và tái 

hôn?  

T. Trung thành với lời dạy của Đức Kitô, Hội Thánh không chấp nhận 

việc ly dị, và cũng không công nhận hôn nhân mới là thành sự.  

8. H. Hội Thánh mong ước gì nơi họ?  

T. Hội Thánh ân cần mời gọi họ lắng nghe Lời Chúa, tham dự thánh lễ, 

cầu nguyện, thực thi bác ái, giáo dục con cái trong đức tin và sớm 

hoán cải.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Trong gia đình hay dòng họ anh chị có cặp vợ chồng đang lục đục với 

nhau, anh chị phải làm gì để giúp họ vượt qua giai đoạn khủng hoảng 

này?  

2. Đối với những gia đình anh chị quen biết mà đã ly thân hay ly dị, Hội 

Thánh đề nghị anh chị làm gì để giúp đỡ họï, và bằng kinh nghiệm 

riêng, anh chị thấy đâu là việc cần phải làm ngay để nâng đỡ họï?  

3. Đối với con cái của những gia đình bà con, bạn bè đã ly thân hay ly 

dị, anh chị có cách gì để giúp đỡ các cháu sống đạo và trở nên người 

tốt cho gia đình và xã hội không?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con sống giao ước tình yêu của Chúa 

qua đời sống hôn nhân và gia đình, để chúng con được hạnh phúc. Chúa 

cũng muốn chúng con trung thành sống yêu thương hiệp nhất trong gia 
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đình để nói lên tình yêu trung thành của Chúa dành cho mọi người. Nhưng 

vì yếu hèn, chúng con đã bóp méo hình ảnh yêu thương nhân hậu của 

Chúa, khi chúng con làm cho gia đình rạn nứt và đổ vỡ. Xin Chúa thương 

ban ơn trợ giúp, ban Thánh Thần Tình Yêu đến để Ngài sửa lại những lệch 

lạc trong đòi sống gia đình và dùng lửa tình yêu của Ngài liên kết gia đình 

chúng con nên một. Amen.  
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Phần Hai: G   Đ N      ỘI THÁNH TẠI 

GIA  
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Bài 13: Gia đình là  ội Thánh tại gia  

Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương 

giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng 

quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào 

ánh sáng kỳ diệu của Người. (1Pr 2, 9).  

Ngay từ đầu, Hội Thánh thường được hình thành từ những người “cùng với 

cả gia đình” trở thành tín hữu[178]. Khi theo Đạo, họ ao ước cho “cả nhà” 

được ơn cứu độ[179]. Những gia đình tín hữu này là những hòn đảo nhỏ 

mang sự sống Kitô giữa một thế giới ngoại giáo, và mỗi gia đình đã thực sự 

là một Hội Thánh tại gia.  

1. Gia đình là Hội Thánh tại gia  

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới xa lạ và đôi khi thù nghịch 

với đức tin. Gia đình tín hữu có vai trò quan trọng nhất, vì là những ngọn 

đuốc đức tin sống động và chiếu sáng. Trong gia đình như một Hội Thánh 

nhỏ, ước gì cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà 

truyền dạy đức tin cho con cái, cũng như cổ võ ơn gọi riêng của từng đứa 

con và đặc biệt chăm sóc đến ơn gọi linh mục[180].  

                                                           
[178]

 (Cv 18: 8) 8 Ông Cơ-rít-pô, trưởng hội đường, tin Chúa, cùng với cả nhà. Nhiều người Cô-

rin-tô đã nghe ông Phao-lô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa. 
[179]

 (Cv 16: 3) 3 Ông Phao-lô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm 

phép cắt bì, vì nể các người Do-thái ở những nơi ấy; thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy-

lạp.;/ (Cv 11: 14) 14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ. 
[180]
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Gia đình là nơi thể hiện đặc biệt chức tư tế cộng đồng của người cha, người 

mẹ, con cái và mọi phần tử trong gia đình, nhờ lãnh nhận các bí tích, nhờ 

kinh nguyện, tạ ơn và chứng từ đời sống thánh thiện, hy sinh và đức ái hữu 

hiệu. Gia đình là trường học đầu tiên về đời sống Kitô giáo, và là một 

trường học phát triển nhân tính. Chính trong gia đình, người ta học biết làm 

việc với sự nhẫn nại và vui thích, học biết tình bác ái huynh đệ, sự quảng 

đại tha thứ, nhất là sự phụng thờ Thiên Chúa qua kinh nguyện và hy lễ đời 

sống[181].  

2. Gia đình tham dự vào cuộc sống của Hội Thánh  

Cũng như Hội Thánh, gia đình Kitô hữu được mời gọi:  

- Sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.  

- Đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi.  

2.1. Sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi  

Nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và 

Chúa Con, phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Còn nơi gia đình 

nhân loại, người con là kết quả của tình yêu giữa cha và mẹ. Sự so 

sánh không nhằm nói đến sự song song và tương ứng về quan hệ 

giữa các ngôi vị, nhưng nhằm nói đến sự tương tự về tình yêu thương 

hiệp nhất. Nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, ba ngôi vị thần linh phân biệt 

với nhau, ngôi này không phải là ngôi kia, nhưng lại không hề tách rời 

                                                           
[181]
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nhau, mà chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Mầu nhiệm ấy là nguồn 

gốc và mẫu mực cho các gia đình[182].  

162[6]  

2.2. Đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi  

“Trước hết chính Mẹ Hội Thánh sinh ra, giáo dục, xây dựng gia đình 

Kitô hữu, bằng cách thực hiện cho nó sứ mạng mà Hội Thánh đã 

nhận được từ nơi Chúa mình. Khi loan báo Lời Chúa, Hội Thánh mặc 

khải cho gia đình Kitô hữu chân tính của nó, nói khác đi, cho biết gia 

đình là gì và phải trở nên thế nào theo ý định của Thiên Chúa. Khi cử 

hành bí tích, Hội Thánh làm phong phú và củng cố gia đình Kitô hữu 

với ơn của Đức Kitô để thánh hoá nó mà tôn vinh Chúa Cha. Khi 

canh tân lại lời công bố giới răn mới về đức ái, Hội Thánh làm sinh 

động và hướng dẫn gia đình Kitô hữu vào việc phục vụ tình yêu, để 

giúp nó bắt chước và sống lại chính tình yêu hiến mình và hy sinh mà 

Chúa Giêsu đã dành cho toàn thể nhân loại.  

Đến lượt mình, gia đình Kitô hữu cũng hoà nhập vào trong mầu 

nhiệm Hội Thánh đến độ được dự phần vào sứ mạng cứu rỗi đặc biệt 

của Hội thánh theo cách riêng của mình. Nhờ ơn Bí tích Hôn phối 

“trong bậc sống và trong lãnh vực của họ, đôi bạn và cha mẹ Kitô 

hữu cũng có được ơn riêng dành cho họ trong lòng dân Thiên Chúa”. 

Do đó, không những họ “nhận được” tình yêu của Đức Kitô để trở nên 

một cộng đồng “được cứu rỗi”, mà còn còn được mời gọi truyền đạt 

                                                           
[182]

 (Ep 3:14-15) 14 Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha,15 là nguồn gốc mọi gia tộc trên 

trời dưới đất. 
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cho anh chị em của họ chính tình yêu của Đức Kitô, và như thế, họ 

trở nên một cộng đồng cứu rỗi người khác.  

Gia đình Kitô hữu không những nhận được tình yêu của Đức 

Kitô để trở nên một cộng đồng được cứu rỗi, mà còn được mời gọi 

truyền đạt cho các anh chị em khác chính tình yêu của Đức Kitô. Do 

đó, một đàng gia đình Kitô hữu là hoa quả và dấu chỉ của sự phong 

phú siêu nhiên của Hội Thánh, nhưng đàng khác nó còn là biểu 

tượng, chứng tích và san sẻ thiên chức làm mẹ của Hội Thánh[183].”  

3. Gia đình tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh  

Gia đình Kitô hữu được mời gọi góp phần tích cực và có trách nhiệm vào 

cuộc sống và sứ mạng của Hội Thánh với tư cách là một cộng đồng thân 

mật của sự sống và tình yêu, một cộng đồng tham dự vào sứ mạng làm 

vua, tư tế và tiên tri của Đức Kitô và của Hội Thánh Ngài. Chính tình yêu và 

sự sống kết thành tâm điểm cho sứ mạng cứu độ của gia đình Kitô hữu 

trong Hội Thánh và vì Hội Thánh.  

3.1. Gia đình Kitô hữu, cộng đồng tin và loan báo Tin mừng (sứ 

mạng tiên tri)  

Trước hết, gia đình Kitô hữu sống vai trò tiên tri của mình bằng cách 

đón nhận Lời Thiên Chúa là Đấng mặc khải cho họ cái mới mẻ kỳ 

diệu trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chỉ trong đức tin họ mới có 

thể, với một niềm vui sướng và biết ơn, khám phá và thán phục phẩm 

giá của hôn nhân và gia đình mà Thiên Chúa đã nâng cao, bằng 

                                                           
[183]

 GĐ 49 



Phần  ai:              ỘI THÁNH TẠI GIA  |   ài 13:  ia đình là  ội Thánh tại gia 
 

 
135 

 

cách lấy đó làm dấu chỉ và môi trường của giao ước yêu thương giữa 

Thiên Chúa và con người, giữa Đức Kitô và Hội Thánh.  

Ngay việc chuẩn bị hôn nhân đã mang tính cách của một hành 

trình đức tin. Đó là một thời gian đặc biệt giúp cho những người đính 

hôn tái khám phá và đào sâu về đức tin của mình, để họ có thể đón 

nhận một cách tự do ơn gọi sống theo gương Đức Kitô và phục vụ 

Nước Thiên Chúa trong chính bậc sống hôn nhân và gia đình.  

Giây phút quyết liệt mà hai người, trong tư cách đôi bạn, bày tỏ 

đức tin, là lúc họ cử hành bí tích Hôn phối. Do bản chất sâu xa, việc 

cử hành này là một sự công bố trong Hội Thánh về Tin mừng của 

tình yêu hôn nhân: Đó là Lời Thiên Chúa mặc khải và hoàn tất dự 

định đầy khôn ngoan và yêu thương mà Ngài đã có đối với đôi bạn 

khi dẫn họ tới chỗ tham dự một cách nhiệm mầu và thực sự vào 

chính tình yêu của Ngài đối với loài người.  

Việc tuyên xưng đức tin này đòi hỏi phải được kéo dài suốt 

cuộc đời của đôi bạn. Trong và qua các sự kiện, các vấn đề, các khó 

khăn, các biến cố của cuộc sống thường ngày, Thiên Chúa đến với 

họ và nêu lên cho họ những đòi hỏi cụ thể, để họ dự phần vào tình 

yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh.  

Khám phá ý định của Thiên Chúa và tuân phục ý định ấy là hai 

việc phải được thực hiện cùng một lúc trong cộng đồng hôn nhân và 

gia đình, qua kinh nghiệm nhân bản về tình yêu giữa đôi bạn, cũng 

như giữa cha mẹ và con cái, khi tình yêu ấy được sống trong Thần 

Khí Đức Kitô.  
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Tùy mức độ đón nhận Tin mừng và trưởng thành trong đức tin, 

mà gia đình Kitô hữu trở nên một cộng đồng loan báo Tin mừng. Sứ 

mạng loan báo Tin mừng này bắt nguồn từ bí tích Rửa tội và nhận 

được nơi bí tích Hôn phối một sức đẩy mới, để họ có thể truyền đạt 

đức tin, thánh hóa và biến đổi xã hội theo ý định của Thiên Chúa.  

3.2. Gia đình Kitô hữu, cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa (sứ 

mạng tư tế)  

Khi chu toàn sứ mạng hôn nhân và gia đình của mình nhờ sức mạnh 

của bí tích Hôn phối, gia đình Kitô hữu được đổ tràn tinh thần của 

Đức Kitô, nhờ đó tất cả đời sống của họ thấm nhuần đức tin, đức cậy, 

đức mến, ngày càng tiến tới sự trọn lành riêng biệt của họ và sự 

thánh hóa lẫn nhau, cùng nhau góp phần tôn vinh Thiên Chúa. Đó là 

vai trò tư tế mà gia đình Kitô hữu có thể và phải chu toàn trong sự kết 

hợp mật thiết với toàn thể Hội Thánh, qua những thực tại hằng ngày 

của đời sống hôn nhân và gia đình.  

Gia đình Kitô hữu cố gắng chu toàn ơn gọi và vai trò tư tế của 

mình không những bằng việc cử hành Thánh Thể và các bí tích khác 

hoặc bằng việc hiến dâng chính mình cho vinh quang Thiên Chúa, 

nhưng còn bằng đời sống cầu nguyện, tức là đối thoại bằng kinh 

nguyện với Chúa Cha nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần.  

Kinh nguyện không phải là một sự chạy trốn các trách nhiệm 

thường ngày, nhưng chính là sức đẩy thôi thúc các gia đình Kitô hữu 

đến chỗ đảm nhận các trách nhiệm làm tế bào đầu tiên và căn bản 

của xã hội nhân loại và chu toàn đầy đủ các trách nhiệm ấy. Theo 
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nghĩa đó, việc gia đình Kitô hữu tham dự vào cuộc sống và sứ mạng 

của Hội Thánh sẽ biến chuyển theo tỷ lệ của sự cầu nguyện trung 

thành và sâu đậm, nhờ đó gia đình Kitô hữu được kết hợp với cây nho 

sai trái là Đức Kitô.  

3.3. Gia đình Kitô hữu, một cộng đồng phục vụ con người (sứ mạng 

vương đế)  

Hội Thánh có sứ mạng hướng tất cả mọi người tới chỗ đón nhận Lời 

Thiên Chúa trong đức tin, cử hành và công bố đức tin ấy trong các bí 

tích và kinh nguyện, sau cùng diễn tả đức tin ấy qua những thực tại 

cụ thể của đời sống phù hợp với giới răn mới về tình yêu. Cũng vậy, 

gia đình Kitô hữu được Luật mới của Thánh Thần linh hoạt và hướng 

dẫn, và được mời gọi sống tình yêu phục vụ đối với Thiên Chúa và 

tha nhân trong sự hiệp thông mật thiết với Hội Thánh là dân tộc 

vương giả.  

Tinh thần và thái độ phục vụ của gia đình Kitô hữu được thực 

hiện trước hết giữa đôi bạn và gia đình của họ, rồi được mở rộng cho 

cộng đồng Hội Thánh, và sau cùng phải vượt qua phạm vi những anh 

em cùng đức tin, bởi vì “mọi người đều là anh em của tôi”. Đó là một 

tình bác ái biết nhận ra nơi mỗi người khuôn mặt của Đức Kitô và là 

một người anh em mà mình phải yêu mến và phục vụ, nhất là khi họ 

nghèo túng, yếu đuối, đau khổ hoặc bị đối xử bất công.  

Để có thể đào tạo những con người biết yêu thương và sống 

yêu thương trong mọi tương quan với người khác, gia đình Kitô hữu 

sẽ không tự khép kín, nhưng mở ra cho cộng đồng, hướng tới cộng 
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đồng nhờ ý thức về công lý và nhờ sự quan tâm lo lắng cho người 

khác, cũng như nhờ bổn phận trong trách nhiệm riêng của gia đình 

đối với toàn thể xã hội.  

Hội Thánh vừa thánh thiện lại vừa gồm những con người bất 

toàn đang lần bước trên trần thế. Giữa lúc văn hoá tiêu thụ phát triển 

nhanh đến chóng mặt, khiến nhiều giá trị truyền thống bị sụp đổ, 

nhiều gia đình đã tan vỡ và nhiều Kitô hữu cũng bị biến chất, gây nên 

biết bao gương xấu, làm méo mó gương mặt Hội Thánh, làm cho 

nhiều người phải nản lòng. Tuy nhiên tình thương và quyền năng của 

Thiên Chúa vẫn mãi mãi còn đó để cho ta tin cậy. Nỗ lực sống tốt 

lành của một gia đình Kitô hữu có vẻ như chẳng nghĩa lý gì giữa cơn 

lốc suy đồi đang ào ào thổi đến, nhưng thật ra nó sẽ là hạt men. Nó 

có thể đem lại niềm hy vọng cho một vòng đai nhỏ chung quanh nó 

và sẽ dần dần lan rộng. Rồi đến khi có nhiều gia đình Kitô hữu cùng 

hoà chung một lời chứng, tiếng nói của họ sẽ âm vang, sẽø đem lại 

niềm hy vọng cho nhân loại, và mọi người sẽ hiểu đúng bản chất của 

Hội Thánh. Vậy, “giữa một thế hệ ngang trái và tà vạy, anh em phải 

chiếu rạng như đuốc sáng trên thế gian” (Pl 2,15).  

 GHI NHỚ 

1. H. Tại sao gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia?  

T. Gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia vì được tham dự vào 

sự sống và sứ mạng của Hội Thánh.  

2. H. Gia đình Kitô hữu tham dự vào sự sống của Hội Thánh như thế nào?  
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T. Cũng như Hội Thánh, gia đình Kitô hữu được mời gọi sống mầu nhiệm 

hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, đón nhận và thông truyền ơn cứu 

rỗi.  

3. H. Gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh như thế nào?  

T. Cũng như Hội Thánh, gia đình Kitô hữu được mời gọi trở nên một cộng 

đồng tin và loan báo Tin mừng, đối thoại với Thiên Chúa và phục vụ 

con người.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Tại sao “Gia đình lại được gọi là Hội Thánh tại gia”? Giữa gia đình và 

Hội Thánh có liên hệ như thế nào?  

2. Hội Thánh một cách cụ thể chính là giáo xứ của anh chị. Anh chị đã 

tham dự và đóng góp vào đời sống của giáo xứ như thế nào? Đâu là 

những trở ngại khiến anh chị đứng ngoài lề giáo xứ?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Thánh Gia Nadarét, là gương mẫu của đời sống thánh thiện, công bình 

và yêu thương, xin cho gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân đức, 

trong hiền hòa, phục vụ và cầu nguyện.  

Xin cho chúng con biết cố gắng xây dựng gia đình thành nơi an ủi giữa 

cuộc đời đầy thử thách. Xin cho chúng con biết làm cho mọi người trong gia 

đình được thăng tiến, để góp phần vào việc phát triển xã hội và cộng tác 

trong việc xây dựng Giáo hội.  
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Xin Ba Đấng luôn hiện diện trong gia đình chúng con, khi vui cũng như lúc 

buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, khi lo âu cũng như lúc hy vọng, 

khi sinh con cũng như lúc có kẻ qua đời, để dù gặp phải những thăng trầm 

của cuộc sống, chúng con vẫn luôn chúc tụng Chúa, cho đến ngày được 

sum họp với Ba Đấng trong Nước Trời. Amen  
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Bài 14:  inh đạo hôn nhân và gia đình  

Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh. (1 Tx 4, 3)  

Trong ngày thành hôn, đôi tân hôn nào cũng được cầu chúc: “Trăm năm 

hạnh phúc”. Một gia đình hạnh phúc, theo truyền thống văn hoá Việt Nam, 

là một gia đình “trên thuận dưới hoà, con cái hiếu thảo, vợ chồng yêu 

thương nhau”. Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, một gia đình hạnh phúc 

còn phải là một gia đình có Chúa Giêsu ở cùng, bởi vì Ngài chính là tình 

yêu nối kết tất cả gia đình.  

“Ơn Đức Giêsu Kitô ban khi cử hành bí tích Hôn phối không bị múc 

cạn, nhưng vẫn theo sát đôi bạn trong suốt cả đời sống. Công đồng 

Vaticanô II nhắc lại điều ấy khi nói rằng Đức Giêsu Kitô “còn ở lại với họ để 

hai vợ chồng cũng mãi mãi trung thành yêu thương nhau bằng sự tự hiến 

cho nhau như Ngài đã yêu thương Hội Thánh và đã nộp mình vì Hội 

Thánh...” Khi chu toàn sứ mạng hôn nhân và gia đình của họ với sức mạnh 

của bí tích này, họ được đổ tràn tinh thần của Đức Kitô, nhờ đó tất cả đời 

sống của họ thấm nhuần đức tin, đức cậy, đức mến và càng ngày họ càng 

tiến tới sự trọn lành riêng biệt của họ và sự thánh hoá lẫn nhau; và bởi đó, 

họ cùng nhau góp phần tôn vinh Thiên Chúa[184] “.  

Như vậy, nhờ Bí tích Hôn phối, đôi vợ chồng Kitô hữu nhận được 

những ơn riêng để sống ơn gọi hôn nhân và gia đình. Những ơn đó giúp họ 

cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, đồng thời cũng giúp họ nên 

thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình.  

                                                           
[184]

 GĐ 56 
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1. Mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh  

1.1. Bổn phận nên thánh  

Khi chịu phép Rửa tội, người tín hữu không những được rửa sạch mọi 

tội lỗi mà còn trở nên “một thụ tạo mới” (2 Cr 5,17), thành nghĩa tử 

của Thiên Chúa (x. Gl 4,5-7), “được thông phần bản tính Thiên Chúa” 

(2 Pr 1,4), thành chi thể Đức Kitô (x. 1 Cr 6,15; 12,27) và thành đền 

thờ Chúa Thánh Thần (x. 1 Cr 6,19)[185]. Nói cách khác, nhờ phép 

Rửa, người Kitô hữu đã chết đối với tội lỗi để sống một cuộc sống 

mới. Đó là cuộc sống làm con cái Chúa Cha trong Chúa Giêsu 

Kitô[186], dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần[187]. Bởi vậy, mọi 

Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh: “Anh em hãy sống thánh thiện 

trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì 

có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh” 

(1 Pr 1,15-16).  

Việc nên thánh không phải chỉ dành riêng cho các linh mục và 

tu sĩ mà còn dành cho mọi tín hữu. Thánh Phanxicô Salêsiô nói: “Mọi 

giáo dân đều được mời gọi nên thánh và họ có thể nên thánh như là 

                                                           
[185]

 GLHT 1265 
[186]

 (Ep 1:3-7) 3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của 

Thánh Thần. 4 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh 

nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. 5 Theo ý muốn và 

lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta 

hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. 

7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo 

lượng ân sủng rất phong phú của Người. 
[187]

 (Rm 8:14) 14 Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên 

Chúa. 
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chồng, là vợ, như là nông dân, là công nhân, là lính, là thương gia, y 

sĩ, thầy giáo, nghĩa là theo đủ mọi ngành nghề và hoàn cảnh trong xã 

hội”. Công đồng Vaticanô II nhắc lại: “Tất cả các Kitô hữu, bất kể 

thuộc bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên 

mãn của đời sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của Đức Ái[188] “. “Đạt 

tới viên mãn của đời sống Kitô giáo và sự trọn lành của Đức Ái”, đó 

chính là nên thánh[189].  

1.2.  inh đạo: con đường nên thánh  

Trong Hội Thánh, có nhiều bậc sống khác nhau, nên cũng có nhiều 

con đường nên thánh khác nhau tuỳ theo mỗi bậc sống. Linh mục, tu 

sĩ có cách nên thánh của linh mục, tu sĩ. Giáo dân cũng có cách nên 

thánh riêng của mình. Con đường nên thánh dành cho mỗi bậc sống 

như vậy được gọi là linh đạo. Con đường này do Chúa Thánh Thần 

khơi dậy, để giúp người tín hữu bước theo Đức Kitô và đạt tới đức ái 

trọn hảo theo bậc sống của mình.  

Từ xưa cho tới nay, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy rất nhiều 

linh đạo khác nhau trong Hội Thánh. Chẳng hạn linh đạo Augustinô, 

linh đạo Bênêđictô, linh đạo Camêlô, linh đạo Phanxicô, linh đạo 

Đaminh, linh đạo Inhaxiô, linh đạo Anphongxô, linh đạo Salêdiêng... 

Tất cả tạo nên sự phong phú và đa dạng trong Hội Thánh, để giúp 

cho từng người tìm được con đường nên thánh phù hợp với khả năng, 

hoàn cảnh và bậc sống của mình.  

                                                           
[188]

 GH 40 
[189]

 GLHT 826 



Phần  ai:              ỘI THÁNH TẠI GIA  |   ài 14:  inh đạo hôn nhân và gia đình  
 

 
144 

 

2. Linh đạo Hôn nhân và Gia đình  

Đối với các đôi vợ chồng, Công đồng Vaticanô II nói: “Nhờ sức thiêng của 

bí tích Hôn phối, các đôi vợ chồng Kitô hữu biểu hiện và tham dự vào mầu 

nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Đức Kitô và Hội Thánh[190]; họ 

giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo 

dục con cái; nhờ đó, họ nhận được những ơn riêng cho bậc sống của mình 

trong Dân Chúa. Được ban cho những phương tiện cứu rỗi dồi dào như thế, 

mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào cũng, đều được Chúa kêu gọi 

đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha là Đấng trọn lành, tuỳ theo 

con đường của mỗi người[191].  

Trong Tông huấn Gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại: 

“Ơn gọi mọi người nên thánh cũng được ngỏ với các vợ chồng và cha mẹ 

Kitô hữu. Đối với họ, ơn gọi này được nêu bật trong việc cử hành bí tích 

Hôn phối và được thực hiện cách cụ thể trong thực tế riêng của cuộc sống 

hôn nhân và gia đình. Chính cuộc sống này làm nẩy sinh ra ân sủng và đòi 

hỏi phải có một linh đạo đích thực và sâu xa cho đời sống hôn nhân và gia 

đình. Linh đạo này được gợi hứng từ các chủ đề về sáng tạo, giao ước, 

thập giá, phục sinh và dấu hiệu bí tích[192] “.  

Nếu linh đạo hôn nhân và gia đình cốt tại Tình yêu, “yêu như Thiên 

Chúa yêu” và được gọi hứng từ các chủ đề về Sáng tạo, Giao ước, Thập 

                                                           
[190]

 (Ep 6:23) 23 Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh 

em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin.24 Xin Thiên Chúa ban ân sủng cho tất cả những ai 

yêu mến Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta bằng một tình yêu bất diệt. 
[191]

 GH 11 
[192]

 GĐ 56 
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giá, Phục sinh và dấu hiệu bí tích, ta có thể diễn tả những nét chính của 

linh đạo hôn nhân và gia đình như sau:  

2.1. Tình yêu sáng tạo  

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và muốn cho con 

người được làm con của Ngài, sống hạnh phúc với Ngài mãi mãi[193]. 

Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ, để yêu thương, chia 

sẻ, bổ túc nhau, đồng thời làm chủ những gì Chúa đã dựng nên. Vì 

thế, Ngài đã truyền cho họ: “Hãy sinh sản cho đầy mặt đất”(St 1,28).  

Qua bí tích Hôn phối, đôi bạn được mời gọi cộng tác vào công trình 

sáng tạo của Thiên Chúa bằng viẹâc sẵn sàng đón nhận con cái và 

giáo dục chúng nên người, tạo nên một tổ ấm phục vụ cho sự sống. 

Mỗi lần trao cho nhau những hành vi âu yếm, mở ngỏ cho sự sống, 

đôi bạn ý thức mình đang cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên 

Chúa và nên thánh trong chính trong chính nếp sống đó. Khi chiêm 

ngắm tình yêu dịu dàng Thiên Chúa dành cho dân Israel, đôi vợ 

chồng biết luôn đổi mới tình yêu của mình qua những cử chỉ, lời nói, 

việc làm để đem lại hạnh phúc cho nhau và cho con cái. Trong việc 

giáo dục, cha mẹ ý thức mình là những người cộng tác của Thiên 

Chúa, nhờ đó không ngã lòng hoặc buông xuôi trước những đứa con 

                                                           
[193]

 (Ep 1,3-6) 3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong 

Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh 

Thần. 4 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan 

Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. 5 Theo ý muốn và lòng 

nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta hằng 

ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. 
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bướng bỉnh, ngược lại, biết cậy trông vào ơn Chúa để luôn nhẫn nại, 

kiên trì, và yêu thương.  

2.2. Tình yêu Giao ước  

Thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Israel và ban 

cho họ Mười điều răn để hướng dẫn họ sống trung thành với giao 

ước. Ngài mời gọi họ: “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ 

giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng 

của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh” 

(Xh 19,5-6).  

Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước. Dù dân Israel bất 

trung, bội phản, Thiên Chúa vẫn một mực trung tín, xót thương và tha 

thứ. “Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với 

người vẫn không thay đổi” (Is 54,10). “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình 

muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3).  

Khi cử hành bí tích Hôn phối, đôi bạn trao đổi với nhau lời thề 

hứa sẽ yêu thương và trung chuỷ với nhau suốt đời: “Tôi là.... nhận 

(anh / em) làm (chồng / vợ) và hứa giữ lòng chung thuỷ với (anh / 

em), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc 

mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng (anh / em) suốt đời tôi”.  

Ơn bí tích Hôn phối giúp hai vợ chồng nên thánh trong việc 

sống lời cam kết trên mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Khi nỗ lực sống yêu 

thương và trung thành với nhau, đôi vợ chồng phản ánh tình yêu của 

Thiên Chúa đối với con người, cũng như tình yêu của Đức Kitô đối với 
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Hội Thánh. Đó là một tình yêu son sắt không đổi thay. Tình yêu đó 

tạo nên sự hiệp thông thâm sâu giữa vợ chồng với nhau, cũng như 

giữa cha mẹ và con cái, phản ánh mầu nhiệm hiệp thông trong Hội 

Thánh.  

Thư Mục vụ HĐGM VN năm 1992 cũng viết: “Sống Phúc Âm 

trong đời sống gia đình chính là sống tình yêu chung thuỷ mà con 

người đời nào cũng khát khao ca tụng và đã được Chúa Giêsu củng 

cố bằng bí tích Hôn phối. Chính Chúa Giêsu còn dựa vào sách Sáng 

thế để tái lập quyền bình đẳng nam nữ và tinh thần bất khả phân ly 

của hôn nhân (St 2,18-24; Mt 19,6). Trong một xã hội mà đời sống 

gia đình đang bị đe dọa bởi nạn ly dị và những lối sống trái với luân lý 

đạo đức Việt Nam, sự trung thành giữa vợ chồng Kitô hữu sẽ là một 

ánh lửa soi sáng và sưởi ấm, một sự khuyến khích cho các gia đình 

khác”.  

2.3. Tình yêu Thập giá  

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn 

tình yêu của người thí mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13. Ngài 

đã dùng cái chết trên thập giá để minh chứng Tình yêu của Thiên 

Chúa và để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.  

Con đường thập giá là con đường tình yêu, chấp nhận đau khổ 

để xoá bỏ tội lỗi và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thánh 

Phaolô đã khuyên nhủ các người làm chồng hãy nhìn vào gương Đức 

Kitô: “Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu 

thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh..., để trước mặt Người, 
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có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc 

bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 

5,25.27)  

Đời sống hôn nhân và gia đình có rất nhiều thập giá: những 

khuyết điểm và tính xấu của nhau, những va chạm và xung khắc, 

những thất bại và rủi ro, những khi gặp tai ương và bệnh hoạn, cảnh 

hiếm muộn cũng như việc chấp nhận từ bỏ ý riêng để sống theo giáo 

huấn Hội Thánh về việc sinh sản có trách nhiệm v.v.... Đó là những 

thập giá cần được đón nhận với tình yêu. “Đời sống Kitô hữu mà 

không qua thập giá thì không thể đạt tới sự phục sinh. Như thế phải 

hiểu rằng không thể loại bỏ sự hy sinh trong đời sống gia đình, nhưng 

trái lại phải sẵn sàng đón nhận nó để tình yêu vợ chồng thêm sâu 

lắng và trở thành nguồn vui thân mật”[194].  

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, đôi bạn được mời gọi 

ngước nhìn lên thập giá Đức Kitô để học yêu thương, sống hi sinh, 

đón nhận nhau và tha thứ cho nhau. “Anh em hãy có lòng thương 

cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và 

tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách 

móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, 

anh em phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13).  

Chính khi chấp nhận đi theo “con đường hẹp”, từ bỏ mình vác 

thập giá mình hằng ngày mà bước theo Đức Kitô, đôi vợ chồng cộng 

tác vào công trình cứu độ cho mình và cho mọi người trong gia đình.  

                                                           
[194]

 GĐ 34 
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2.4. Tình yêu Phục sinh  

Đức Kitô phục sinh đã ra khỏi mồ. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự 

chết, mang lại sự sống mới cho nhân loại cùng giao hoà tội nhân với 

Chúa Cha.  

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, mầu nhiệm Tử nạn và 

Phục sinh mời gọi đôi bạn luôn canh tân tình yêu của mình, không để 

những ích kỷ, ghen tương len lỏi vào tình yêu đôi lứa. Phương thế để 

canh tân tình yêu, chính là siêng năng đọc Lời Chúa, cầu nguyện, 

lãnh nhận các Bí tích, học biết thêm những kiến thức mới trong sách 

vở, báo chí để nuôi dưỡng tình yêu gia đình.  

Ngoài ra, gia đình Kitô hữu còn có sứ mạng truyền giáo, rao 

giảng Tin Mừng[195]. Gia đình phải cởi mở đón nhận Lời Chúa, rồi loan 

báo cho mọi người. Việc làm chứng và truyền giáo trước hết là trong 

chính gia đình: cha mẹ loan báo Tin Mừng cho con cái bằng những 

lời dạy dỗ và nhất là bằng gương sáng. Ngược lại, con cái cũng có 

bổn phận góp phần làm cho cha mẹ nên thánh.  

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục VN năm 1980 cũng nói: 

“Gia đình của anh chị phải trở nên như một trường học về đức tin, 

một nơi để cầu nguyện. Một môi trường sống bác ái yêu thương và 

rèn luyện tinh thần tông đồ để làm chứng cho Chúa”.  

Gia đình Kitô hữu làm tông đồ bằng “chứng tá”. “Phải chứng 

minh rằng các con được gọi nên thánh và các con có thể sống một 

                                                           
[195]

 GLHT 2205 
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đời hôn nhân đẹp lòng Chúa. Các con chia sẻ với các gia đình khác: 

ân sủng, hạnh phúc, Chúa đã ban cho gia đình các con.  

Nhìn vào gia đình các con, thiên hạ phải đặt câu hỏi: “Tại sao 

họ có thể sống hiệp nhất, yêu thương, trung thành với nhau như 

thế?[196] “  

2.5. Tình yêu Bí tích  

Nhờ bí tích Hôn phối, gia đình Kitô hữu trở thành bí tích của Thiên 

Chúa. Bí tích là một dấu chỉ hữu hình giúp người ta thấy được một 

điều vô hình. Gia đình là Bí tích, vì gia đình có thể giúp người ta nhận 

ra tình yêu Thiên Chúa.  

“Cũng như tất cả mọi bí tích đều “có mục đích thánh hoá con 

người, xây dựng Thân Thể Đức Kitô và thờ phượng Thiên Chúa[197] “, 

Bí tích Hôn phối tự nó cũng là một hành vi phụng vụ để tôn vinh 

Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô và trong Hội Thánh. Khi cử hành bí 

tích ấy, đôi bạn Kitô hữu bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Thiên 

Chúa vì ơn huệ cao cả Ngài đã ban cho họ, để trong cuộc sống hôn 

nhân và gia đình, họ có thể sống lại chính tình yêu của Thiên Chúa 

đối với loài người và tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh là hiền 

thê của Ngài[198] “.  

Như vậy, qua bí tích Hôn phối, đôi vợ chồng Kitô hữu vừa là 

biểu hiệu mầu nhiệm của sự kết hợp và của tình yêu phong phú giữa 

                                                           
[196]

 ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, 501 
[197]

 PV 59  
[198]

 177[15] GĐ 56 
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Đức Kitô và Hội thánh, vừa tham dự vào mầu nhiệm này. Việc vợ 

chồng con cái yêu thương nhau là do Thiên Chúa nâng đỡ, nhưng 

đồng thời cũng cho thấy tình yêu Thiên Chúa và diễn tả tình yêu của 

Ngài.  

Dấu chỉ Bí tích hôn phối được thể hiện qua lời cam kết trung 

thành yêu thương nhau và tôn trọng nhau suốt đời, qua việc trao cho 

nhau chiếc nhẫn cưới làm biểu hiệu tình yêu và lòng chung thuỷ. 

Chiếc nhẫn nhắc nhở cho đôi bạn những lời họ đã cam kết, để họ 

luôn nỗ lực sống tín trung và tôn trọng nhau “mọi ngày suốt đời”.  

Tuy nhiên, để có thể diễn tả một cách trung thành tình yêu của 

Thiên Chúa, “yêu thương như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh”, gia 

đình Kitô hữu cần phải có ơn Chúa. Con đường nên thánh trong đời 

sống hôn nhân và gia đình phải là con đường đối thoại với Thiên 

Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện và siêng năng lãnh 

nhận các bí tích.  

“Do bí tích Hôn phối, đôi bạn nhận được sự thánh thiện và hằng 

ngày có nghĩa vụ phải sống sự thánh thiện đã nhận được. Cũng do bí 

tích ấy, họ nhận được ơn và có nghĩa vụ luân lý phải biến đổi toàn thể 

đời sống mình thành một hy lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa. Như 

thế, giáo dân cung hiến cho Thiên Chúa chính thế giới này, nhờ biết 

phụng thờ Ngài khắp nơi bằng đời sống thánh thiện của mình[199] “  

                                                           

[199]
 GĐ 56 
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3. Noi gương Thánh Gia  

Thánh Giuse và Đức Maria là đôi vợ chồng thánh thiện, đã nêu gương cho 

các đôi vợ chồng Kitô hữu. Sở dĩ gọi là Thánh Gia, chính vì gia đình của 

Giuse - Maria gồm những con người thánh, đặc biệt có Chúa Giêsu là 

Đấng Thánh ở cùng. Con đường nên thánh trong yêu thương và chu toàn 

bổn phận gia đình chính là con đường mà Thánh Gia ngày xưa đã đi qua. 

Mỗi gia đình Kitô hữu ngày nay cũng được mời gọi noi gương Thánh Gia để 

trở thành những thánh gia khác. Đó là những cộng đồng yêu thương và 

hiệp nhất, mà khuôn mẫu là sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự 

hiệp thông này không khép kín nhưng mở ra với các gia đình khác và nhất 

là vươn lên tới chính Thiên Chúa Tình yêu.  

Khi nhìn vào gương Thánh Gia, gia đình Kitô hữu cũng được mời gọi 

phát triển lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria: “Khi được diễn tả bằng các 

tương quan chân thành với Đức Trinh Nữ và bằng việc noi theo đời sống 

thiêng liêng của ngài, lòng tôn sùng Đức Mẹ đích thực là một phương tiện 

đặc biệt để nuôi dưỡng sự hiệp thông tình yêu trong gia đình và để phát 

triển linh đạo hôn nhân và gia đình. Mẹ của Đức Kitô và của Hội Thánh, 

một cách đặc biệt cũng là Mẹ của các gia đình Kitô hữu là những Hội 

Thánh tại gia[200] “.  

 GHI NHỚ 

1. H. Nên thánh là gì?  

                                                           
[200]

 GĐ 61 
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T. Nên thánh là “sống hoàn thiện như Cha trên trời”, trở nên giống Đức 

Kitô bằng cách sống yêu thương và chu toàn bổn phận.  

2. H. Những ai trong Hội Thánh được mời gọi nên thánh?  

T. Mọi Kitô hữu đều có bổn phận nên thánh trong bậc sống của mình.  

3. H. Linh đạo hôn nhân và gia đình là gì?  

T. Linh đạo hôn nhân và gia đình là con đường nên thánh dành cho 

những người sống bậc hôn nhân và gia đình.  

4. H. Linh đạo hôn nhân và gia đình hệ tại ở điểm nào?  

T. Linh đạo Hôn nhân và gia đình hệ tại ở Tình Yêu, lấy Tình yêu của 

Thiên Chúa đối với con người và Tình yêu của Đức Kitô đối với Hội 

Thánh làm khuôn mẫu.  

5. H. Linh đạo hôn nhân và gia đình được gợi hứng từ đâu?  

T. Theo Tông huấn Gia đình, “Linh đạo hôn nhân và gia đình phải được 

gợi hứng từ các chủ đề về Sáng tạo, Giao ước, Thập giá, Phục sinh 

và dấu hiệu bí tích.  

6. H. Để thực hành linh đạo hôn nhân và gia đình, đôi vợ chồng cần sống 

thế nào?  

T. Để thực hành linh đạo hôn nhân và gia đình, đôi vợ chồng cần có :  

- Một là tình yêu sáng tạo để sinh sản và giáo dục con cái.  

- Hai là tình yêu trung thành để sống lời cam kết hôn nhân mỗi ngày 

một trọn vẹn hơn.  
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- Ba là tình yêu hi sinh để vui nhận vác thánh giá hàng ngày.  

- Bốn là canh tân đời sống, làm chứng và loan báo Tin Mừng.  

- Năm là siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Một người vợ tâm sự: “Từ khi hiểu biết Chúa Giêsu nhiều hơn và tình 

yêu của Ngài bắt đầu thấm sâu vào đời con, đã có một sự thay đổi rất 

lớn trong quan hệ của con với chồng. Có thể nói con như yêu anh ấy 

một lần nữa sau 15 năm kết bạn với nhau. Mọi ước mơ trong lòng và 

mọi khát vọng thiêng liêng của con đã đơm bông kết trái”. Anh chị 

nghĩ thế nào về điều này?  

2. Theo anh chị, con đường nên thánh trong gia đình có phải là con 

đường giúp cho gia đình anh chị đạt được hạnh phúc không? Đâu là 

yếu tố nòng cốt làm cho gia đình được hạnh phúc?  

3. Nhìn vào gương Thánh Gia, anh chị học được điều gì cho gia đình 

mình?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình Công giáo, 

một cộng đoàn yêu thương, để trở nên dấu chỉ tình thương của Chúa giữa 

lòng cuộc đời. Xin cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ 

phượng, kính mến Chúa và hết lòng hoà thuận thương yêu nhau.  
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Xin cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, hôm sớm cầu nguyện 

chung với nhau làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của 

Chúa, siêng năng tham dự phụng vụ, chuyên cần học hỏi Lời Chúa và đem 

ra thực hành.  

Trong lúc gia đình chúng con vất vả làm việc, gặp vui mừng hay thử 

thách, xin cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào sự quan phòng của 

Chúa.  

Đối với những gia đình chung quanh, xin cho chúng con biết thật lòng 

yêu mến, sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, nhất là chia sẻ Tin 

mừng tình thương của Chúa cho họ.  

Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa, chúng 

con nguyện sống theo gương Thánh Gia mỗi ngày. Xin chúc lành cho mỗi 

người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay 

đã qua đời, hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, 

và ngày sau được sum họp với nhau bên Chúa muôn đời. Amen.  
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Bài 15: Các bí tích trong đời sống Hôn nhân và 

gia đình  

Các tín hữu chuyên cần tham dự những buổi giáo lý của các 

tông đồ, hiệp thông huynh đệ, bẻ bánh và cầu nguyện. Hằng 

ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, 

bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ. (Cv 2,42.46)  

Đức Kitô đã để lại cho Hội Thánh những bí tích, là những dấu chỉ hữu hình 

diễn tả và đem lại ơn thánh cho các tín hữu. Các bí tích có mục đích thánh 

hoá con người, xây dựng thân thể Đức Kitô và thờ phượng Thiên Chúa[201].  

Bảy Bí tích liên quan đến các giai đoạn và các thời điểm quan trọng 

của đời sống người Kitô hữu: Bí tích sinh ra (Rửa tội), lớn lên (Thêm sức, 

Thánh Thể), chữa lành (Hoà giải, Xức dầu) và lãnh nhận sứ mạng xây 

dựng cộng đoàn (Truyền chức, Hôn phối). Nhờ lãnh nhận các bí tích, đời 

sống Kitô hữu được nuôi dưỡng và mỗi ngày một tăng trưởng hơn.  

1. Hôn phối và Rửa tội  

Nhờ bí tích Rửa tội, người Kitô hữu được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, 

làm chi thể Đức Kitô và Đền thờ Chúa Thánh Thần[202]. Họ được tháp nhập 

vào Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô và là Gia Đình con cái Thiên Chúa. 

Như vậy, bí tích Rửa tội chính là cánh cửa dẫn vào đời sống hiệp thông: 

hiệp thông với nhau và Hiệp thông với Thiên Chúa.  

                                                           
[201]

 PV 59 
[202]

 GLHT 1265 
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Bí tích Hôn phối tăng cường và cụ thể hoá sự hiệp thông mà bí tích 

Rửa Tội đã đem lại.  

1.1. Đối với hai vợ chồng:  

Nhờ bí tích Hôn phối, đôi bạn được thông phần giao ước tình yêu của 

Đức Kitô và Hội Thánh: “Bởi thế, người ta sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà 

kết hợp với vợ mình và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật 

lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh” (Ep 5,31-32). Như 

vậy, lòng trung thành và tình yêu, mà đôi bạn trao cho nhau trong 

giao ước Hôn nhân, cũng chính là lòng trung thành trong đức tin và 

đức mến, mà mỗi người đã tuyên hứa khi chịu phép Rửa Tội. Vì thế, 

khi cùng sống Bí tích Rửa tội, họ cũng thực hiện chính lời giao ước 

Hôn nhân của mình.  

1.2. Đối với con cái:  

Bí tích Rửa tội rất cần cho được sống đời đời: “Ai không sinh lại bởi 

nước và Thánh Thần, thì không thể vào được Nước Thiên Chúa” (Ga 

3,5). Phép Rửa tha tội tổ tông và cả những tội riêng ta phạm trước 

đó, ban ơn thánh hoá, sinh ta làm con Thiên Chúa và con Hội Thánh. 

Do đó, hai vợ chồng cần đặc biệt quan tâm thực hiện việc Rửa tội 

cho con cái tùy theo các trường hợp sau đây:  

a) Trường hợp thông thường: Khi cháu bé được chừng một tháng, 

cha mẹ và người đỡ đầu đưa cháu đến nhà thờ xin cha xứ rửa 

tội cho. Đây là dịp tốt để mọi người ý thức và sống ơn gọi Kitô 

hữu của mình, nên rất khuyến khích mọi người trong gia đình 
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và trong giáo xứ tham dự. Có thể tổ chức việc mừng “đầy 

tháng” cho con vào ngày Rửa tội.  

b) Trường hợp nguy tử: Nếu con chưa được rửa tội mà đau nặng, 

thì cha mẹ cần lo liệu cho con được rửa tội ngay, bằng cách:  

o Hoặc chính cha hay mẹ, hoặc nhờ người khác, rửa tội cho 

con như sau: lấy nước lã đổ trên trán con, vừa đổ vừa đọc: 

“T. (tên thánh và tên gọi), cha (mẹ) rửa con: nhân danh Cha 

và Con và Thánh Thần”. Khi làm việc này cần làm theo ý của 

Hội Thánh.  

o Ghi vào sổ gia đình Công giáo và sớm trình cho cha xứ.  

o Khi con khỏe lại, nên đưa con tới cha xứ xin lãnh nhận các 

nghi thức bổ túc.  

c) Trường hợp tối khẩn:    

o Khi khó sinh: Mọi bào thai phải được rửa tội dù nó được bao 

nhiêu tháng. Nếu bào thai chắc chắn còn sống, thì rửa tội 

cách tuyệt đối: “...., cha (mẹ) rửa con: nhân danh Cha và Con 

và Thánh Thần”.  

o Nếu không biết rõ thai còn sống hay chết, thì rửa tội hồ nghi: 

“...., nếu con còn sống, cha (mẹ) rửa con, nhân danh Cha và 

Con và Thánh Thần”.  



Phần  ai:              ỘI THÁNH TẠI GIA  |   ài 15: Các bí tích trong đời sống Hôn nhân và 
gia đình 

 

 
159 

 

o Khi sẩy thai, thì xé bọc thai rồi đổ nước hoặc dìm vào nước, 

và đọc: “Nếu thành, ta rửa con, nhân danh Cha và Con và 

Thánh Thần”.  

2. Hôn phối và Thêm sức  

Bí tích Thêm sức làm cho người tín hữu được đầy ơn Chúa Thánh Thần, để 

trở nên chứng tá đức tin, có nhiệm vụ bảo vệ và mở mang Nước Chúa.  

Khi lãnh Bí tích Hôn phối, đôi bạn trở thành nhân chứng cho tình yêu 

tự hiến của Đức Kitô và xây dựng Nước Chúa trong chính bậc sống hôn 

nhân của mình. Những hy sinh, đau khổ và thử thách trong cuộc sống 

chung, sự giáo dục con cái nên người con Chúa, đều là những công việc 

quý giá góp phần mở mang Nước Chúa. Chính ơn sức mạnh của Chúa 

Thánh Thần sẽ giúp đôi bạn chu toàn những nhiệm vụ trên. Nơi Bí tích Hôn 

phối, “chính Chúa Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của hai vợ chồng, là 

nguồn mạch tình yêu của họ, là sức mạnh giúp họ chung thuỷ[203] “.  

Đối với gia đình Kitô hữu, sống bí tích Thêm sức là:  

- Quý trọng ơn Chúa Thánh Thần, quan tâm lo cho mọi người trong 

gia đình lãnh nhận bí tích Thêm sức.  

- Liệu cho chính gia đình mình có một kế hoạch truyền giáo, quan 

tâm thực hiện và thường xuyên kiểm điểm để thực hiện tốt hơn.  

                                                           
[203]

 GLHT 1624 
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3. Hôn phối và Hoà giải  

Trước khi lãnh bí tích Hôn phối, Hội Thánh khuyên đôi bạn xưng tội để tâm 

hồn được trong sạch, xứng đáng đón nhận dồi dào ân huệ Chúa ban trong 

ngày thành hôn.  

Suốt quá trình chung sống, đôi bạn sẽ không sao tránh hết mọi khuyết 

điểm, sai sót. Những sai sót về tình yêu, về lòng trung thành, về đức nhẫn 

nại... có thể làm họ chán nản. Bấy giờ, Bí tích Hoà giải sẽ xóa đi những lỗi 

lầm ấy và ban nhiều ơn giúp đôi bạn phấn khởi vững bước trong cuộc sống 

hôn nhân, với nhiều cố gắng mới.  

Cũng nhờ Bí tích Hoà giải, họ ý thức được những buồn phiền đã gây ra 

cho nhau, từ đó trở nên xả kỷ và quảng đại hơn; họ cũng phấn đấu sống 

hoà hợp với các phần tử khác trong gia đình và lối xóm. Bí tích Hoà giải 

mời gọi gia đình luôn hoán cải theo Tin Mừng.[204]  

Người sạch sẽ thay quần áo trước khi bẩn và giặt ủi liền sau khi thay. 

Cũng thế, người tín hữu tốt, dù không có sai lỗi gì trầm trọng, vẫn cố gắng 

xưng tội thường xuyên, khoảng hai hay ba tháng một lần. Đàng khác, 

không chờ đến ngày xưng tội mới xét mình, nhưng nên kiểm điểm đời sống 

hằng ngày: Xét mình mỗi tối, để đáp lại tiếng Chúa cách quảng đại hơn. 

Muốn chiến thắng tội lỗi, cần dứt khoát ngay từ đầu, tránh xa các dịp tội và 

loại trừ cả những lệch lạc nhỏ bé nhất, ngay khi nó chỉ mới là một ý tưởng 

manh nha.  

                                                           
[204]

 GĐ 58 
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4. Hôn phối và Thánh Thể  

Ơn vô giá mà đôi bạn được hưởng trong thánh lễ Hôn nhân là Hiệp lễ. Lúc 

ấy, hai vợ chồng được tham dự vào chính giao ước tình yêu giữa Đức Kitô 

và Hội Thánh. Nhờ kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, họ được Ngài làm 

bạn đồng hành, được Ngài trợ lực suốt cuộc đời để họ nên một trong Ngài 

và để họ có thể yêu nhau, không phải bằng một tình yêu đầy giới hạn của 

mình, nhưng bằng chính tình yêu vô biên của Ngài.  

Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu, mời gọi vợ chồng trở nên 

một thân thể duy nhất và chia sẻ cho nhau. Năng đến với Bí tích Thánh 

Thể, vợ chồng sẽ được Chúa Giêsu biến đổi để trở nên tấm bánh tình yêu 

bẻ ra trao tặng cho nhau: tấm bánh của sự sống, của niềm vui, của tha thứ 

và của sự tâm đầu ý hợp. Bí tích Thánh Thể chính là sức sống nuôi dưỡng, 

củng cố và đổi mới tình yêu của đời sống hôn nhân và gia đình. Nhờ tình 

yêu siêu nhiên ấy, họ dễ lướt thắng những bực bội, buồn phiền. Nhờ thánh 

lễ, cuộc sống hằng ngày của gia đình trở thành “hy lễ thiêng liêng đẹp lòng 

Thiên Chúa[205] “.  

Để được khoẻ mạnh, chẳng những phải tránh bệnh tật, mà còn phải ăn 

uống đầy đủ và tập thể dục. Đối với người tín hữu, dinh dưỡng là năng rước 

lễ và chăm đọc Lời Chúa, tập thể dục là cầu nguyện sâu xa và kiểm điểm 

đời sống hằng ngày.  

                                                           
[205]

 GĐ 59 
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5. Hôn phối và Truyền Chức thánh  

Hôn phối và Truyền Chức thánh là hai bí tích phục vụ cộng đoàn do chính 

Đức Kitô thiết lập, là Hội Thánh.  

Bí tích Hôn Phối gia tăng số con cái trong Hội Thánh, bí tích Truyền 

Chức tuyển chọn các tác viên phục vụ Hội Thánh. Chính ơn gọi làm linh 

mục được gieo mầm từ trong gia đình, nên gia đình được gọi là “Chủng 

viện sơ khởi[206]“.  

Hội Thánh ước mong rằng không những các đôi vợ chồng quan tâm 

nâng đỡ các ơn gọi linh mục và tu sĩ, mà còn tha thiết muốn dâng con cái 

mình làm việc tông đồ phụng sự Chúa. Do đó, Công đồng Vaticanô II 

khuyên: “Cha mẹ hãy thận trọng giúp đỡ con cái lựa chọn ơn gọi. Nếu thấy 

chúng có ơn thiên triệu, họ hãy thận trọng nuôi dưỡng ơn thiên triệu đó[207] 

“.  

Trong phạm vi gia đình, cha mẹ có trách nhiệm thánh hoá con cái, và 

đáp lại chính con cái cũng góp phần thánh hoá cha mẹ. Trong phạm vi giáo 

xứ, các chủ chăn có trách nhiệm thánh hoá giáo dân, và đáp lại chính giáo 

dân cũng góp phần thánh hoá các chủ chăn (Ga 17,19). Giáo dân có thể 

thực hiện công việc này bằng cách:  

- Tích cực cộng tác với các chủ chăn trong việc xây dựng Hội Thánh, 

cách riêng trong các sáng kiến truyền giáo.  

- Cảm thông những giới hạn và yếu đuối của các ngài.  

                                                           
[206]

 ĐTLM 2 
[207]

 TĐ 11 
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- Cầu nguyện cho các ngài.  

- Nâng đỡ các ngài về tinh thần và vật chất.  

- Khiêm tốn góp ý xây dựng cho các ngài trong tình bác ái và liên đới 

trách nhiệm.  

6. Hôn phối và Xức dầu bệnh nhân  

Trong ngày cưới, đôi bạn hứa chung thủy với nhau cho đến chết. Cái chết 

niêm ấn lòng trung tín trọn vẹn của họ. Trước biên giới sự sống và sự chết, 

bí tích Xức dầu giúp người tín hữu kết thúc đoạn đường lữ hành và sẵn 

sàng bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Thánh Thể lúc ấy là của ăn đàng giúp 

người tín hữu đủ sức đi tới Bàn Tiệc muôn đời của giao ước tình yêu giữa 

Đức Kitô và Hội Thánh khải hoàn. Trên giường hấp hối, đôi bạn thấu triệt 

được vẻ cao đẹp cuộc sống chung đầy ý nghĩa của mình. Đó là cuộc đồng 

hành với Đức Kitô, là thời gian thử thách và tinh luyện tình yêu, là đoạn 

đường dẫn tới cuộc sống vĩnh cửu mai sau đầy hạnh phúc.  

Hãy liệu cho bệnh nhân được lãnh nhận bí tích Xức dầu lúc còn tỉnh 

táo. Những người thân yêu nên có mặt trong giờ phút ấy để cầu nguyện 

cho bệnh nhân; để hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân, vì lúc ấy bệnh nhân 

thường rất sợ cô độc.  

Bí tích Xức dầu cũng nhắc nhớ đến sự hiện diện của những người cao 

niên trong gia đình. Đừng coi sự hiện diện của họ như một gánh nặng, 

nhưng hãy coi đó là một ơn Chúa: người già là hiện thân của kinh nghiệm 

quá khứ, có thể giúp giới trẻ nhận ra lẽ khôn ngoan trong cuộc sống. Đồng 
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thời, người già cũng dễ mang tâm trạng cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Do đó, cần 

quan tâm chăm sóc những người già cả trong gia đình mình cũng như 

trong lối xóm.  

 GHI NHỚ 

1. H. Các bí tích giúp ích gì cho đời sống Hôn nhân và gia đình?  

T. Các bí tích, đặc biệt là bí tích Hôn phối, Thánh Thể và Hoà giải thánh 

hoá tình yêu vợ chồng, ban nhiều ơn sủng giúp họ chu toàn trách 

nhiệm đối với nhau và đối với con cái.  

2. H. Ai được quyền cử hành Bí tích Rửa tội?  

T. Bình thường là Giám mục, Linh mục và phó tế, nhưng khi khẩn cấp thì 

bất cứ ai cũng có thể cử hành, miễn là làm theo ý muốn và cách thức 

của Hội Thánh.  

3. H. Trong trường hợp khẩn cấp, phải rửa tội như thế nào?  

T. Phải lấy nước lã, là nước tự nhiên, không pha thứ gì vào, như nước 

sông, nước biển, nước giếng, nước mưa, rồi đổ trên đầu kẻ chịu phép 

Rửa tội và đọc: (tên thánh) ta rửa con, nhân danh Cha và Con và 

Thánh Thần.  

4. H. Gia đình Kitô hữu sống bí tích Thêm sức như thế nào?  

T. Gia đình Kitô hữu sống bí tích Thêm sức bằng cách lo cho mọi người 

nhiệt thành sống đức tin, để trở nên nhân chứng của Đức Kitô và góp 

phần xây dựng Hội Thánh.  
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5. H. Vì sao gia đình Kitô hữu phải năng lãnh nhận Bí tích Hoà giải?  

T. Nhờ Bí tích Hoà giải, mọi người nhận ra những lỗi phạm của mình và 

đón nhận lòng khoan dung của Thiên Chúa, nhờ đó sẽù dễ sống hoà 

hợp và tha thứ cho nhau.  

6. H. Vì sao gia đình Kitô hữu phải năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể?  

T. Vì Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu và là sức sống nuôi 

dưỡng, củng cố và đổi mới tình yêu của đời sống hôn nhân và gia 

đình.  

7. H. Cha mẹ có bổn phận nào đối với ơn thiên triệu của con cái?  

T. Cha mẹ phải thận trọng giúp đỡ con cái nhận biết ơn gọi. Nếu thấy 

chúng có ơn thiên triệu thì phải lo nuôi dưỡng ơn thiên triệu ấy.  

8. H. Bí tích Xức dầu bệnh nhân có liên hệ nào đối với đời sống hôn nhân 

và gia đình?  

T. Bí tích Xức dầu bệnh nhân nhắc nhở ta quan tâm đến những người 

đau yếu, bằng cách lo cho họ lãnh nhận bí tích này, để được ơn Chúa 

nâng đỡ. Đồng thời quan tâm đến những người già cả trong gia đình 

và lối xóm, bằng cách giúp đỡ và chăm sóc họ, đặc biệt là những 

người neo đơn.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Bí tích Hoà giải và bí tích Thánh Thể đem lại cho gia đình anh chị 

những ơn ích nào?  
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2. Tương quan giữa bí tích Rửa tội và bí tích Hôn phối?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Hôn phối liên kết chúng con nên duyên vợ 

chồng. Xin thương đổ ơn thánh Chúa xuống trên gia đình chúng con, để 

chúng con trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa cho nhau và cho mọi 

người. Amen.  
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Bài 16: Cầu nguyện trong gia đình  

Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do 

Thần Khí linh hứng mà đối đáp với nhau và ca tụng Chúa hết 

lòng anh em. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là 

Cha. (Ep 5,19-20)  

Gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia vì gia đình là nơi đặc biệt 

diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh: “Gia đình Kitô giáo bày tỏ và thể 

hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh vì lẽ đó phải được 

coi là một Hội Thánh tại gia, là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức 

mến. Gia đình Kitô giáo là một hiệp thông nhân vị là dấu chỉ và hình ảnh 

của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần[208] 

“.  

Sự hiệp thông trong gia đình dẫn đến sự gặp gỡ Thiên Chúa, đồng thời 

việc gặp gỡ Thiên Chúa sẽ nối kết gia đình bền chặt hơn. Trong Tông huấn 

Gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi gia đình là “cộng đồng đối 

thoại với Thiên Chúa”. Gia đình được lôi cuốn vào cuộc đối thoại với Thiên 

Chúa bằng việc Lắng nghe Lời Chúa, bằng việc cầu nguyện chung cũng 

như cầu nguyện riêng, bằng việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích 

Thánh Thể và bí tích Hoà giải.  

                                                           
[208]

 GLHT 2204-2205 
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Thư chung của Hội Đồng Giám Mục VN năm 1980 cũng nhắn nhủ: 

“Anh chị em hãy tin vào ơn Chúa Thánh Thần đã được đổ xuống trong lòng 

để nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện của anh chị: cầu nguyện riêng, cầu 

nguyện chung trong gia đình và trong xứ đạo. Và nhất là anh chị em hãy 

đào sâu đức tin của mình bằng việc học và dạy giáo lý ngay trong gia đình 

của mình”.  

1. Cầu nguyện là gì?  

Cầu nguyện chính là cuộc gặp gỡ và đối thoại thân mật với Thiên Chúa. 

Hình ảnh cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ 

Samaria bên bờ giếng Giacop (x. Ga 4,1-20) là một hình ảnh tuyệt vời về 

cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu đang khát và đã tìm đến gặp gỡ, ngỏ lời 

trước với con người, Ngài đã khơi dậy nơi cõi lòng con người nỗi khát khao 

sâu thẳm, và giúp con người khám phá ra Ngài là Đấng duy nhất có thể lắp 

đầy nỗi khao khát đó.  

Cầu nguyện là lời đáp trả đức tin và tình yêu của con người trước lời 

hứa cứu độ của Thiên Chúa. Cầu nguyện còn là sự đặt mình trước sự hiện 

diện của Thiên Chúa, để đi sâu vào mối hiệp thông với Ba Ngôi. Từ sự xác 

tín trên, các nhà tu đức đã định nghĩa cầu nguyện như sau:  

- Cầu nguyện là nâng hồn lên Chúa hay cầu xin Ngài ban cho những 

ơn cần thiết[209].  

                                                           
[209]

 T. Gioan Damascênô, Đức tin chính thống. 
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- Cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng 

về trời cao, là lời kinh tri ân và yêu mến giữa cơn thử thách cũng 

như lúc hân hoan[210]. 

2. Phải cầu nguyện như thế nào?  

Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo cầu nguyện, là vị Thầy dạy ta cách 

cầu nguyện. Ngài thường cầu nguyện nơi vắng vẻ (Lc 5:16). Kinh nguyện 

của Ngài đầy tâm tình gắn bó yêu thương, vâng phục thánh ý Chúa Cha, 

dù phải chấp nhận Thập Giá (Mt 26:39), và tuyệt đối tin tưởng là mình sẽ 

được nhận lời. Ngài còn kêu gọi các môn đệ tỉnh thức cầu nguyện (Lc 

22:40) và muốn họ dâng những lời cầu khẩn lên Thiên Chúa nhân danh 

Ngài (Mt 18:19-20). Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện với một 

tâm hồn trong sạch, một đức tin sống động và kiên trì, một sự dạn dĩ của 

người con.  

2.1. Kiên trì cầu nguyện  

Cầu nguyện kiên trì, không sờn lòng nản chí, chắc chắn sẽ được 

Thiên Chúa nhận lời. Chẳng hạn như bà goá kêu oan, đòi ông quan 

toà phân xử; cuối cùng ông cũng phải giải quyết (Lc 18,1-8). “Vậy 

chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người tuyển chọn, 

ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (18,7). 

Hay như người kia quấy rầy bạn mình vào lúc đêm khuya vẫn có 

được tất cả những thứ gì anh ta cần dùng (Lc 11,5-8). Chúa Giêsu 

khẳng định: “Hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ sẽ mở cho” 

                                                           
[210]

 T. Têrêsa Hài Đồng, tự truyện. 
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(Lc 11,10). Và Thiên Chúa còn ban cho hơn cả lòng ta mong ước vì 

Cha trên trời còn rộng lượng hơn cả người cha trần gian; đó là ban 

chính Thánh Thần của Ngài cho chúng ta (Mt 7,7-11; Lc 11,11-13).  

2.2. Khiêm tốn cầu nguyện  

Khi cầu nguyện, ta phải cầu nguyện bằng tất cả con người của mình: 

lời nói và cử chỉ, đặc biệt là tấm lòng. Tấm lòng chính là nơi sâu kín 

của con người, là nơi phát sinh mọi quyết định và gặp gỡ. Khiêm 

nhường và thống hối là một tâm tình căn bản trong khi cầu nguyện 

(Tv 130,14), vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải (Rm 

8,26). Khiêm nhường là tâm tình phải có để đón nhận được ơn cầu 

nguyện vì trước mặt Chúa, con người chỉ là kẻ van xin[211].  

Cầu nguyện trong sự hạ mình là cách thức dễ đánh động lòng 

Thiên Chúa nhất. Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện cho 

thấy Thiên Chúa không đoái hoài đến những thành tích đáng nể của 

người Pharisêu chỉ vì ông hay khoe khoang và coi khinh người khác 

(x. Lc 18,9-14; 7,6-10). Cầu nguyện khiêm tốn để sám hối về những 

lầm lỗi, và tạ ơn về tất cả những gì mình đã được lãnh nhận, và đó là 

điều làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất (x. Lc 10,21).  

                                                           
[211]

 T. Augustinô, Bài giảng 56,6,9;  (Lc 18: 9-14) 9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một 

số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai người lên đền thờ 

cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-

sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ 

khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, 

con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, 

thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, 

xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, 

thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; 

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." 
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Cầu nguyện còn phải đi đôi với nỗ lực hòa giải và lòng yêu 

thương, kể cả kẻ thù và người bách hại mình; kinh nguyện phải phát 

xuất từ đáy lòng với tâm hồn thanh khiết và ước mong tìm kiếm Nước 

Thiên Chúa trên hết mọi sự.  

3. Những nguồn mạch của cầu nguyện  

Trong đời sống Kitô hữu, có những nguồn mạch, ở đó Đức Kitô đang đợi 

chờ để ban Thánh Thần cho ta[212]. Sau đây là một số nguồn mạch chính 

yếu :  

3.1. Lời Chúa  

Công đồng Vaticanô II đã khuyến khích các Kitô hữu: “Mọi người 

cũng nên nhớ rằng kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, 

để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì “chúng ta ngỏ lời 

với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc 

các sấm ngôn thần linh”[213].  

3.2. Phụng vụ của Hội Thánh  

Kinh nguyện tiếp nhận Phụng vụ và đồng hóa với Phụng Vụ trong khi 

và sau khi được cử hành. Dù con người cầu nguyện nơi kín đáo (Mt 

6: 6), lời nguyện của họ vẫn là lời kinh của Hội Thánh, là sự hiệp 

thông với Ba Ngôi Chí Thánh[214].  

                                                           
[212]

 GLHT 2652 
[213]

 MK 5 
[214]

 GLHT 2655 
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3.3. Các nhân đức đối thần  

Đức tin giúp ta đón nhận Chúa xuyên qua các dấu chỉ về sự hiện 

diện thần linh, tìm kiếm và trông mong Thánh Nhan Chúa, lắng nghe 

và suy niệm lời Ngài.  

Đức cậy là thái độ phải có khi cầu nguyện, đồng thời được dưỡng 

nuôi nhờ cầu nguyện. Vì vậy, Thánh Phaolô đã nguyện xin “Thiên 

Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và 

bình an để nhờ quyền năng Thánh Thần anh em được tràn trề hy 

vọng” (Rm, 15,13).  

Đức mến là suối nguồn của đời cầu nguyện, vì đức mến lôi kéo mọi 

sự vào trong Tình Yêu Thiên Chúa và làm cho ta có thể yêu mến 

Ngài như Ngài yêu mến ta. Vì thế, ai để cho đức ái hướng dẫn, người 

ấy sẽ đi tới đỉnh cao của cầu nguyện.  

3.4. Cái “hôm nay”  

Khi dạy ta cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng dạy về sự quan phòng của 

Chúa Cha (Mt 6, 11.34). Thời gian là của Chúa Cha, chúng ta gặp 

được Ngài trong hiện tại, không phải hôm qua hay ngày mai, nhưng 

chính hôm nay: “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa! Đừng 

cứng lòng” (Tv 95, 7-8). Khi ta cầu nguyện khởi đi từ cái hôm nay của 

đời thường, ảnh hưởng của Nước Chúa thấm vào trong dòng chảy 

của cuộc đời, và kinh nguyện trở thành men làm cho cả nắm bột cuộc 

đời dậy lên một sức sống mới.  
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4. Cầu nguyện trong gia đình  

Gia đình Kitô hữu là nơi đầu tiên để học cầu nguyện. Được xây dựng trên 

bí tích Hôn Phối, gia đình là “Hội Thánh thu nhỏ”, là nơi con cái Thiên Chúa 

học cách cầu nguyện. Đặc biệt với các trẻ nhỏ, kinh nguyện hằng ngày của 

gia đình là chứng từ đầu tiên về ký ức sống động của Hội Thánh luôn được 

Chúa Thánh Thần nâng đỡ[215].  

Hội Thánh đề ra cho các tín hữu những dịp cầu nguyện để nuôi dưỡng 

đời sống nội tâm. Nhịp cầu nguyện hằng ngày là kinh tối và kinh sáng, 

trước và sau các bữa ăn. Trong đời sống gia đình, ta có thể cầu nguyện 

chung và cầu nguyện riêng.  

4.1. Cầu nguyện chung  

Giờ Kinh chung của gia đình chính là giờ “ngồi bên nhau” và “cùng 

nhau ngồi bên Chúa” là giờ của chân lý, là một khám phá kỳ diệu, là 

một liều thuốc thần tiên. “Kinh nguyện chung trong gia đình có nội 

dung độc đáo là chính cuộc sống của gia đình. Qua những tình 

huống thay đổi của cuộc sống ấy, chính Thiên Chúa đang mời gọi và 

gia đình tín hữu đáp trả lại với đầy lòng hiếu thảo. “Những chuyện vui 

buồn, hy vọng và sầu khổ, ngày sinh và ngày cưới, những người đi 

vắng trở về, những chọn lựa quan trọng và ngay cả cái chết của 

người thân yêu... tất cả đều là những dấu hiệu về sự hiện diện ưu ái 

của Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình. Những biến cố ấy phải là 

                                                           
[215]

 GLHT 2685 
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những dịp để gia đình tạ ơn, khấn nguyện, tin tưởng phó thác vào 

bàn tay Cha chung trên trời”[216].  

Trong gia đình, các thành viên càng cầu nguyện chung với 

nhau, càng hiệp nhất bền chặt vì cảm nhận được sự hiện diện sống 

động của Chúa Giêsu : “Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai 

người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, 

Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân 

danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).  

Trong tông thư “Kinh Mân Côi”, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 

II nói: “Gia đình cùng nhau cầu nguyện là gia đình cùng nhau chung 

sống... Những phần tử của mỗi gia đình, khi hướng mắt nhìn lên 

Chúa Giêsu, cũng lấy lại được khả năng nhìn vào mắt của nhau, khả 

năng nói chuyện với nhau, khả năng tha thứ cho nhau, và khả năng 

nhìn thấy giao ước yêu thương của họ được canh tân trong Thần Linh 

Chúa”[217].  

Lợi ích của giờ kinh chung: Giờ kinh chung của gia đình là cơ 

hội để mọi người thánh hoá sinh hoạt hằng ngày:  

o Tạ ơn vì các hồng ân lãnh nhận trong ngày.  

o Dâng niềm vui, nỗi buồn, dâng mồ hôi nước mắt, những 

thành công, thất bại trong ngày như hy tế để xin Chúa đón 

nhận, thanh tẩy, đỡ nâng và chúc lành.  

                                                           
[216]

 GĐ 59 
[217]

 Tông thư Kinh Mân Côi, 41 
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o Là cơ hội để vun xới tình gia đình: hiệp thông với những 

người thân yêu đã khuất, những người vắng mặt; cầu nguyện 

cho những nhu cầu của nhau; xin lỗi và tha thứ cho nhau, 

thông cảm, giúp nhau mỗi ngày một hoàn thiện hơn.  

o Và cũng là cơ hội thuận tiện để cha mẹ dạy dỗ, hướng dẫn 

con cái về mặt nhân bản cũng như về mặt đức tin. Việc giáo 

dục của cha mẹ không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính 

gương sống.  

Tại Việt Nam, cầu nguyện chung trong gia đình qua các giờ 

kinh tối và kinh sáng là một truyền thống đạo đức rất tốt đẹp đã ăn rễ 

sâu trong các gia đình Công giáo. Tuy nhiên, truyền thống này đang 

bị mai một dần do ảnh hưởng của nếp sống đô thị hoá hiện nay. Để 

vượt qua những cản trở cho việc cầu nguyện chung trong gia đình, 

vào buổi tối, cần thu xếp giờ kinh thật sớm để tiện cho mọi người, 

nhất là trẻ em có thể tỉnh táo. Nếu không được, cần hướng dẫn cho 

trẻ em cầu nguyện trước. Khi cầu nguyện nguyện chung, cần tạo bầu 

khí trang nghiêm và ấm cúng, thực sự gặp gỡ và đối thoại với Chúa.  

Bàn thờ của gia đình: Để giúp mọi người nhớ tới sự hiện diện 

của Thiên Chúa trong gia đình, mỗi nhà nên có một bàn thờ nhỏ. Bàn 

thờ cần sáng sủa, trình bày đơn giản để diễn tả đức tin thật chính 

xác. Cách chung, đừng để quá nhiều ảnh tượng trên bàn thờ, nên 

dùng một Thánh giá khá lớn, một bên để một tượng Chúa hay ảnh 

Đức Mẹ, một bên để cuốn Kinh Thánh. Thay vì cuốn Kinh Thánh, 

cũng có thể treo một hai tấm liễn ghi Lời Chúa. Bàn thờ cần giữ sạch 
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sẽ, không để những đồ đạc lặt vặt. Bàn thờ tổ tiên có thể đặt bên 

dưới bàn thờ Chúa, nhưng cần có sự phân biệt rõ ràng và trang trí 

đơn giản. 

4.2. Cầu nguyện riêng  

Thiên Chúa hiện diện giữa gia đình khi cả nhà cầu kinh chung và 

cũng hiện diện cách thâm sâu trong tâm hồn mỗi người vì chính nơi 

đó, Ngài chờ đợi mỗi người trở về gặp gỡ Ngài thật sâu xa. Bởi đó, 

cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng cần đi đôi với nhau. Nhờ cầu 

nguyện chung, người ta sẽ quen cầu nguyện riêng; đồng thời mỗi 

người càng cầu nguyện riêng, thì giờ kinh chung sẽ càng tốt đẹp. Mỗi 

người trong gia đình, đặc biệt các bậc cha mẹ, cần dạy cho con cái 

sống tinh thần cầu nguyện bằng cách:  

- Mỗi sáng vừa thức dậy nhớ dâng ngày cho Chúa và xin Chúa 

Thánh Thần dạy cho biết sống cả ngày trong sự kết hiệp với Chúa.  

- Tập luôn luôn “thấy Chúa đang nhìn ta”, dù ở đâu, làm gì, cũng 

sống trong cái nhìn yêu thương của Chúa.  

- Cũng có thể dùng những lời cầu nguyện tắt lặp đi lặp lại nhiều lần 

trong ngày, như: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”...  

- Khi đã lên giường, sắp sửa ngủ, nên ôn lại những điều đã cảm 

nhận trong đoạn Lời Chúa vừa đọc trong giờ kinh tối, để tiếp tục 

suy niệm vào sáng hôm sau.  

Ngoài ra, mỗi người cần có những giờ phút dành riêng để cầu 

nguyện, nhất là tâm nguyện hay nguyện ngắm.  
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Khi nguyện ngắm, nếu ở trong nhà thờ, ta nên chăm chú nhìn 

lên Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm. Ở những nơi khác, ta có 

thể nhìn lên tượng Chúa hoặc hướng về Chúa đang ngự trong lòng. 

Để dễ tập trung, nên ngồi theo một tư thế thật yên vững, giữ cho cột 

sống và đỉnh đầu thẳng góc với mặt đất, rồi tha thiết xin ơn Chúa 

Thánh Thần, gạt bỏ hết mọi âu lo và dự tính để chú tâm vào sự hiện 

diện của Thiên Chúa và đối thoại với Ngài. Hãy bắt đầu thật nghiêm 

túc và nghiêm túc cho bằng được, rồi kiên nhẫn cho đến hết giờ quy 

định. Dần dần, Chúa Thánh Thần sẽ đưa ta tiến sâu vào một kinh 

nghiệm cầu nguyện sâu xa và thấm thía.  

5. Nội dung một giờ kinh trong gia đình  

Mỗi giờ kinh thường gồm các yếu tố: Lời Chúa, lời ca, lời kinh, lời cầu và sự 

thinh lặng.  

Lời Chúa giữ vai trò quan trọng: đó là lương thực thiêng liêng, là chuẩn 

mực hướng dẫn đời sống người tín hữu và là phương tiện thông thường 

Chúa dùng để giúp ta được biến đổi. Bởi vậy, trong mỗi giờ kinh, nên đọc 

một đoạn Lời Chúa trích từ Kinh Thánh để suy niệm. Nên đọc theo một 

chương trình. Chẳng hạn đọc một trong các đoạn Kinh Thánh của thánh lễ 

hôm sau, như được ghi trong lịch Công giáo, hoặc đọc toàn bộ Kinh Thánh 

trong 3 năm, tuần tự mỗi tối một đoạn.  

Sự thinh lặng để xét mình và suy niệm làm cho Lời Chúa thấm vào lòng ta. 

Nhờ đó, tự đáy lòng, ta có thể nói lên những lời nguyện tự phát để ca tụng, 
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ngợi khen Chúa, để bày tỏ tâm tình thống hối, mến yêu, hay để cầu xin cho 

những người quen biết và cho những nhu cầu của Hội Thánh và loài người.  

Lời kinh: Nên duy trì những kinh cần thiết làm nền cho giờ cầu nguyện: 

Kinh Truyền tin, kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội, 

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Lạy Nữ Vương, Cám Ơn, Trông Cậy, 

kinh Vực sâu. Trước giờ kinh, nên dành một phút xem thử sẽ dùng những 

kinh nào, chứ đừng vừa cầu nguyện vừa chọn kinh.  

Mỗi giờ kinh nên có một chục kinh Mân Côi đọc chung. Thỉnh thoảng 

cả gia đình nên lần chung trọn chuỗi. Khi đó, nên bỏ bớt một số kinh khác. 

Còn phần Lời Chúa, nếu chọn theo các mầu nhiệm Mân Côi, chỉ cần đọc 

một vài câu ngắn.(xem phần phụ lục)  

Điều cần thiết khi cầu nguyện là phải nhớ rằng Chúa đang hiện diện. 

Ta ở đó để nghe Ngài nói và nói với Ngài. Muốn dễ nhớ sự hiện diện của 

Chúa, khi cầu nguyện nên ăn mặc nghiêm chỉnh, thu dọn đồ đạc trong 

phòng và trên bàn cho ngăn nắp.  

* * * 

Để kết thúc, chúng ta cùng nhau nghe lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha 

Phaolô VI đã ngỏ với các bậc làm cha làm mẹ. Những lời này đã được Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II trân trọng nhắc lại trong Tông huấn Gia đình: 

“Hỡi các bà mẹ, chị em có dạy cho các con nhỏ của mình những lời kinh 

của người Kitô hữu không? Chị em có cộng tác với các linh mục để chuẩn 

bị cho chúng lãnh nhận các bí tích xưng tội, rước lễ, thêm sức hay không? 

Nếu chúng đau ốm, chị em có tập cho chúng quen nghĩ tới những sự đau 
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khổ của Đức Kitô, quen cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh giúp đỡ 

hay không? Còn anh em, hỡi những người cha, anh em có biết cầu nguyện 

chung với con cái, với cộng đồng gia đình, ít là thỉnh thoảng không? Gương 

sống của anh em qua sự ngay thẳng trong tư tưởng và hành động, được hỗ 

trợ bằng kinh nguyện chung, quả là một bài học sống, một hành vi thờ 

phượng đáng tuyên dương. Như thế, anh em đang đem bình an vào trong 

tổ ấm gia đình anh em: “Bình an cho nhà này”. Đừng quên rằng làm như 

thế là anh em đang xây dựng Hội thánh[218] “.  

 GHI NHỚ 

1. H. Cầu nguyện là gì?  

T. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để thờ laỵ, cảm tạ, xin 

Ngài tha thứ mọi tội lỗi và ban cho ta các ơn lành hồn xác.  

2. H. Tại sao ta phải cầu nguyện?  

T. Ta phải cầu nguyện vì Chúa Giêsu đã truyền dạy, hơn nữa, đời sống 

thiêng liêng cần được nuôi dưỡng và phát triển bằng sự cầu nguyện.  

3. H. Có mấy hình thức cầu nguyện trong gia đình?  

T. Có hai hình thức :  

- Một là cầu nguyện chung.  

- Hai là cầu nguyện riêng.  

4. H. Ta phải có tâm tình nào khi cầu nguyện?  

                                                           
[218]

 GĐ 60 
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T. Khi cầu nguyện ta phải có tâm tình khiêm nhường và thống hối.  

5. H. Vì sao việc cầu nguyện chung trong gia đình là quan trọng?  

T. Việc cầu nguyện trong gia đình là quan trọng, vì nó giúp ta kết hiệp với 

Chúa và với nhau, tạo cho gia đình một bầu khí yêu thương và thánh 

thiện, giúp chuẩn bị việc cử hành phụng vụ ở nhà thờ và kéo dài 

phụng vụ ấy ngay trong gia đình.  

6. H. Việc cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng liên quan với nhau thế 

nào?  

T. Việc cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng nâng đỡ và bổ túc cho 

nhau. Nhờ cầu nguyện chung, ta sẽ quen cầu nguyện riêng, đồng thời 

nếu mọi người trong gia đình năng cầu nguyện riêng, thì giờ kinh 

chung sẽ càng tốt đẹp.  

7. H. Mỗi giờ kinh chung trong gia đình thường gồm mấy yếu tố?  

T. Mỗi giờ kinh chung trong gia đình thường gồm năm yếu tố này :  

- Một là Lời Chúa  

- Hai là lời ca.  

- Ba là lời kinh.  

- Bốn là lời cầu.  

- Năm là sự thinh lặng.  



Phần  ai:              ỘI THÁNH TẠI GIA  |  Bài 16: Cầu nguyện trong gia đình  
 

 
181 

 

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Mẹ Têrêsa Calcuttta nói: “Gia đình nào cầu nguyện chung với nhau, 

gia đình đó sẽ bền vững”. Anh chị nghĩ thế nào về câu nói trên?  

2. Theo anh chị, nên tổ chức giờ kinh tối trong gia đình như thế nào?  

3. Lên chương trình một giờ kinh tối cho gia đình dài khoảng 15-20 phút. 

Trao đổi với những người khác.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương dựng 

nên chúng con để chúng con được sống hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Xin 

cho gia đình chúng con biết quý trọng những giờ phút quây quần bên 

Chúa. Xin Chúa liên kết chúng con nên một trong tình yêu, ngõ hầu mai 

sau gia đình chúng con sẽ được đoàn tụ bên Chúa mãi mãi trên Nước Trời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen  
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Bài 17: Sinh con có trách nhiệm  

“Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn 

ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người” 

(Tv 128, 3-4).  

Sách Sáng thế kể: Hai chị em Lêa và Rakhen cùng lấy một chồng là 

Giacop. Khi thấy chị Lêa sinh được bốn đứa con, còn mình thì mãi không 

sinh nở, Rakhen đã phát ghen và nói với Giacop: “Hãy cho tôi được có con, 

không thì tôi chết mất” (St 30,1). Một đứa con sinh ra trong sự mong đợi 

quả là niềm hạnh phúc lớn lao cho đôi vợ chồng. Tuy nhiên bên cạnh niềm 

vui cũng có nhiều nỗi lo. Chẳng hạn đối với hai vợ chồng : phải làm sao có 

đủ khả năng để chăm sóc cho con cái. Đối với xã hội, dân số gia tăng có 

nghĩa là phải làm sao có thêm lương thực, thêm trường học, thêm bệnh 

viện, thêm việc làm... Chính vì thế, càng ngày người ta càng ý thức hơn vấn 

đề sinh con có trách nhiệm. Đây cũng là vấn đề quan trọng mà các anh chị 

đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cũng như các đôi vợ chồng cần 

quan tâm suy nghĩ.  

1. Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân  

“Truyền sinh là một ân huệ, một mục tiêu của hôn nhân, vì tình yêu vợ 

chồng tự nhiên hướng về việc sinh sản con cái. Con cái là hoa quả và 

thành tựu của tình yêu vợ chồng, hiện diện ngay trong việc vợ chồng hiến 

thân cho nhau, chứ không phải một cái gì từ bên ngoài được ghép vào. Vì 
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thế Hội Thánh “bảo vệ sự sống[219]“ và dạy rằng “mọi hành vi ân ái phải tự 

nó mở ngỏ cho việc truyền sinh[220] “. “Giáo lý này đã được Huấn Quyền 

trình bày nhiều lần, nền tảng của giáo lý này là sự liên kết bất khả phân ly 

giữa hai ý nghĩa của hành vi ân ái: kết hợp và truyền sinh. Đây là điều 

chính Thiên Chúa đã muốn và con người không được tách rời[221] “.  

2. Cần phải sinh con một cách có trách nhiệm  

Nhiệm vụ sinh sản và giáo dục con cái là sứ mạng riêng biệt của vợ chồng. 

Trong khi thực hiện nhiệm vụ ấy, họ biết rằng mình cộng tác vào công trình 

sáng tạo của Đấng Tạo Hóa và trở thành những kẻ diễn đạt tình yêu của 

Ngài. Bởi vậy, họ sẽ chu toàn bổn phận của mình với trách nhiệm của một 

con người và của một Kitô hữu[222].  

Hội Thánh cũng nhấn mạnh rằng chính lương tâm trong sáng của đôi 

bạn là mực thước chỉ dạy họ quyết định về số con của mình[223]. Nhờ vâng 

phục Thiên Chúa và đồng tâm hiệp lực với nhau, hai vợ chồng sẽ tạo được 

cho mình một phán đoán ngay thẳng:  

- biết xét đến lợi ích riêng của mình cũng như của con cái đã sinh ra 

hoặc sẽ sinh ra,  

- biết nhận định về các hoàn cảnh vật chất và tinh thần,  

- biết nghĩ đến lợi ích của gia đình, xã hội và Hội Thánh.  

                                                           
[219]

 GĐ 30 
[220]

 SSCN 11 
[221]

 GLHT 2366; x. SSCN 12; ĐGH Piô XI, thông điệp“Casti connubii” 
[222]

 MV 50,2; GLHT 2367 
[223]

 SSCN 10 
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Sự phán đoán ấy, chính đôi vợ chồng phải suy nghĩ trước mặt Thiên Chúa.  

Khi hành động, các vợ chồng Kitô hữu luôn ý thức mình không thể làm 

theo sở thích, nhưng phải tuân theo tiếng nói của một lương tâm được 

khuôn đúc theo luật Chúa và giáo huấn của Hội Thánh.  

3. Những tiêu chuẩn để quyết định điều hòa sinh sản  

Sinh sản có trách nhiệm là suy nghĩ kỹ lưỡng và phán đoán chín chắn trước 

khi quyết định sinh con. Đôi vợ chồng cần suy nghĩ và phán đoán dựa vào 

các tiêu chuẩn thực tế sau đây:  

3.1. Vì lợi ích của chính vợ chồng  

Mỗi đứa con chào đời phải củng cố thêm tình yêu và hạnh phúc của 

vợ chồng, vì đứa con là kết quả của tình yêu tự hiến của họ. Trước 

khi quyết định sinh con, vợ chồng phải lưu ý đến những yếu tố giúp 

mang lại hoặc ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ, chẳng hạn sức 

khỏe của người mẹ, tâm lý, ước vọng tương lai...  

3.2. Vì lợi ích của con cái  

Con cái là ân huệ tốt đẹp nhất của hôn nhân. Sinh một đứa con là tự 

ý chấp nhận tạo mọi điều kiện để nó có thể sống hạnh phúc, sống 

xứng đáng với ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa. Do đó, đôi 

bạn cần lưu ý đến khả năng tài chính, nơi ăn chốn ở, những phương 

cách giáo dục... và tính toán xem nếu sinh thêm một đứa con, liệu 

mình có thể nuôi dưỡng và giáo dục nó được chu đáo không.  
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3.3. Vì lợi ích của xã hội và Hội Thánh  

Xã hội phát triển là nhờ những phần tử khoẻ mạnh, siêng năng làm 

việc và có những đức tính cần thiết. Cũng vậy, Hội Thánh chỉ thực sự 

phát triển khi con cái của mình không những kiên vững về đức tin mà 

còn trưởng thành về nhân bản nữa. Do đó, sự lượng định về khả 

năng nuôi dạy và giáo dục con cái trở thành những phần tử hữu ích 

cho xã hội và Hội Thánh cũng là một tiêu chuẩn mà đôi bạn cần lưu ý 

khi quyết định về việc điều hòa sinh sản.  

4. Vấn đề ngừa thai  

Do tình trạng tài nguyên trên thế giới phân phối không đều, ngày nay 

những nước nghèo không đủ sống, trong khi những nước giàu quá thừa 

thãi. Cũng vì thế, đang khi nhiều nước giàu khuyến khích các gia đình có 

thêm con cái, thì các nước nghèo bị áp lực phải tìm cách hạn chế dân số. 

Nhiều gia đình tự thấy chỉ nên sinh con trong khả năng mình có thể nuôi 

dạy chúng nên người.  

Trong việc kế hoạch hóa gia đình, người Công giáo không được phép sử 

dụng cách ngừa thai nhân tạo mà chỉ được sử dụng cách ngừa thai tự 

nhiên, khi có lý do chính đáng theo những tiêu chuẩn của Hội Thánh.  

“Một khía cạnh đặc biệt của trách nhiệm đó là điều hòa truyền sinh. Khi có 

lý do chính đáng, đôi vợ chồng có quyền kéo dài khoảng cách giữa các lần 

sinh nở. Chính họ phải chứng thực rằng ước muốn đó không do ích kỷ, 

nhưng xứng hợp với lòng quảng đại chính đáng của bậc làm cha mẹ có 
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trách nhiệm. Ngoài ra, họ phải xử sự theo những tiêu chuẩn khách quan 

của luân lý:  

“Khi cần hòa hợp tình yêu vợ chồng với việc sinh sản con cái có trách 

nhiệm, phải ý thức rằng giá trị luân lý của hành động không chỉ lệ thuộc 

vào ý muốn thành thực và việc cân nhắc các lý do, nhưng phải được thẩm 

định theo những tiêu chuẩn khách quan suy diễn từ bản tính nhân vị và của 

hành động nơi nhân vị: những tiêu chuẩn ấy tôn trọng ý nghĩa trọn vẹn của 

sự trao hiến và sinh sản con cái trong khung cảnh tình yêu đích thực. Đó là 

điều không thể thực hiện được nếu không thực tâm vun trồng đức khiết tịnh 

trong bậc vợ chồng”[224].  

4.1. Cách thức ngừa thai nhân tạo  

Ngừa thai nhân tạo là trực tiếp làm cho khả năng sinh sản vô hiệu 

hoặc làm cho diễn tiến truyền sinh bị ngăn chặn hay không thể đạt 

kết quả.  

Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nam giới gồm 

những phương pháp: thắt ống dẫn tinh, bao cao su, xuất tinh ngoài 

âm đạo, thuốc diệt tinh trùng...  

Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nữ giới gồm những 

phương pháp : thắt ống dẫn trứng, thuốc tránh thai (uống, tiêm hoặc 

cấy dưới da), dụng cụ như vòng xoắn, màng ngăn...  

Hội Thánh cấm dùng các phương pháp ngừa thai này, vì chúng 

chẳng những ngăn cản vợ chồng cộng tác vào công cuộc trao ban sự 

                                                           
[224]

 MV 51,3 
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sống mà còn làm sai lạc sự thật căn bản của tình yêu vợ chồng là 

hiến thân trọn vẹn cho nhau.  

“Cấm việc hút điều hoà kinh nguyệt, vì là hình thức phá thai 

non. Cấm những hành động trực tiếp ngăn cản việc thụ thai tạm thời 

hay vĩnh viễn. Cấm sử dụng các dụng cụ, các loại thuốc ngừa thai[225] 

“.  

4.2. Cách thức ngừa thai tự nhiên  

Ngừa thai tự nhiên là tiết dục định kỳ, vợ chồng kiêng giao hợp trong 

thời kỳ người vợ dễ dàng thụ thai.  

Nếu có lý do chính đáng, vợ chồng có thể sử dụng cách thức 

ngừa thai tự nhiên này, vì nó không đối nghịch với bản chất và mục 

đích của hành vi yêu thương thân mật ; không trực tiếp ngăn cản việc 

trứng thụ tinh hay giết chết bào thai[226].  

Sau đây là hai phương pháp giúp xác định ngày trứng rụng, 

cũng như xác định trong chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ những 

ngày nào có thể thụ thai và những ngày nào không thể thụ thai.  

- Phương pháp Ogino-Knauss  

Phương pháp này do hai bác sĩ Ogino người Nhật và Knauss người 

Áo cùng tìm ra vào các năm 1925-1930. Nó dựa trên chu kỳ kinh 

nguyệt để xác định ngày rụng trứng. Trứng thường rụng vào ngày thứ 

                                                           
[225]

 SSCN 14 
[226]

 GLHT 2368 và 2370 
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14 trước khi có kinh lần sau. Thỉnh thoảng trứng cũng có thể rụng 

vào ngày thứ 12 hoặc ngày thứ 16.  

Phương pháp này còn dựa vào thời gian hoạt động của trứng 

và tinh trùng. Sau khi vào âm đạo, tinh trùng có thể sống khoảng 72 

giờ. Còn trứng, sau khi rụng, có thể sống khoảng 24 giờ.  

Căn cứ vào những yếu tố trên, người ta có thể xác định được 

trong một chu kỳ kinh nguyệt khoảng thời gian nào là có thể thụ thai 

và khoảng thời gian nào là không thể thụ thai. Nếu chưa muốn có thai 

thì kiêng giao hợp trong khoảng thời gian có thể thụ thai.  

- Phương pháp quan sát chất nhờn  

Phương pháp này do cặp vợ chồng người Úc John và Evelyn Billings 

tìm ra, nên còn gọi là phương pháp Billings.  

Nơi người phụ nữ, việc tiết chất nhờn ở cổ tử cung và âm đạo 

thường theo một quy trình nhất định. Sau những ngày kinh nguyệt, 

âm đạo thường khô ráo. Trước khi trứng rụng vài ngày, chất nhờn bắt 

đầu tiết ra, lúc đầu ít, đục, dẻo; sau đó nhiều, trong, trơn ướt, nhớt, có 

thể kéo sợi được, giống như lòng trắng trứng gà. Đây chính là ngày 

trứng rụng. Sau đó chất nhờn trở lại đục, dẻo và ít trong vài ngày, 

trước khi người phụ nữ lại cảm thấy khô ráo ở âm đạo cho đến kỳ 

kinh lần sau.  

Nếu chưa muốn có thai, vợ chồng cần kiêng giao hợp trong 

những ngày có chất nhờn ở âm đạo, nhất là trong ngày chất nhờn có 

nhiều.  
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Trong thực tế, để tăng cường hiệu quả, người ta thường phối hợp cả hai 

phương pháp. Thật ra, không có phương pháp nào mà không có bất tiện và 

không đòi hy sinh, cố gắng. Ai tin vào Đức Kitô đều được mời gọi sống 

khiết tịnh tùy theo bậc sống của mình. Vả lại, mọi người đều phải ý thức 

rằng sự sống con người và trách nhiệm lưu truyền sự sống không chỉ giới 

hạn ở đời này, cũng như không thể hiểu và đo lường được trọn vẹn ý nghĩa 

ngay từ bây giờ, nhưng luôn quy chiếu về định mệnh vĩnh cửu của con 

người.  

Những phương pháp trên đây vẫn chưa phải là đơn giản. Chúng ta cần 

hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha để cầu xin Chúa cho các nhà 

khoa học có thể tìm ra những phương thức giản tiện hơn nữa, nhờ đó các 

đôi bạn có thể được dễ dàng hơn.  

5. Vấn đề phá thai  

Sự sống con người phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ từ lúc được thụ 

thai. Ngay khi bắt đầu hiện hữu, con người phải được kẻ khác nhìn nhận 

các quyền làm người, trong đó có quyền được sống là quyền bất khả xâm 

phạm của mọi người vô tội[227].  

Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã xác định phá thai là một tội ác. 

Giáo huấn ấy bất biến, không hề thay đổi. Trực tiếp phá thai dù là mục đích 

hay phương tiện, đều vi phạm nghiêm trọng luật luân lý[228].  

                                                           
[227]

 GLHT 2270 
[228]

 GLHT 2271 
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Cộng tác vào chính việc phá thai là một lỗi nặng. Theo giáo luật, Hội 

Thánh ra vạ tuyệt thông cho kẻ phạm tội này[229]. Làm như thế Hội Thánh 

không có ý giới hạn lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng muốn nhấn 

mạnh tính cách nghiêm trọng của tội ác đã phạm, sự thiệt hại không thể 

sửa chữa được đã gây ra cho đứa trẻ vô tội bị giết chết, cho cha mẹ của 

em và cho toàn xã hội[230].  

6. Những đôi vợ chồng vô sinh  

Thánh Kinh luôn coi những gia đình đông con là một dấu chỉ phúc lành của 

Thiên Chúa (x. Tv 128,3-4)  

Thật đau khổ cho những đôi vợ chồng không con. “ ng Abraham thưa: 

Lạy Chúa, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái” (St 

15,2). Rakhen nói với chồng: “Hãy cho tôi được có con, không thì tôi chết 

mất” (St 30,1).  

Quả thực, những đôi bạn ở trong hoàn cảnh vô sinh mới thấm thía sâu 

xa rằng “Con cái là ơn huệ cao quý nhất của hôn nhân và là niềm hạnh 

phúc lớn lao của cha mẹ[231].” Bởi vậy, thật hạnh phúc khi có thể nhờ những 

tiến bộ khoa học để chữa trị chứng vô sinh.  

Tuy nhiên, những kỹ thuật phá vỡ liên hệ phụ mẫu qua sự can thiệp 

của một người thứ ba (cho tinh dịch hoặc trứng, cho mượn tử cung) là 

những hành vi phải bị loại bỏ. Những kỹ thuật này (thụ tinh nhân tạo và thụ 

thai nhân tạo khác nguồn) vi phạm quyền của đứa trẻ phải được sinh ra do 

                                                           
[229]

 GL 1398 
[230]

 GLHT 2272 
[231]

 MV 50 
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cha mẹ đã chính thức kết hôn và quyền được biết cha mẹ là ai. Những kỹ 

thuật này vi phạm “độc quyền làm cha làm mẹ của đôi vợ chồng”[232].  

Về mặt luân lý, những kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ thai nhân tạo 

vẫn không thể được chấp nhận, vì tách rời hành vi tính dục với việc truyền 

sinh. Sinh sản con cái không còn là một hành vi của hai con người hiến 

thân cho nhau, nhưng “sự sống và căn tính của phôi thai bị trao vào tay các 

bác sĩ và các nhà sinh học, và để kỹ thuật thống trị trên nguồn gốc và vận 

mệnh của con người. Một mối quan hệ thống trị như thế tự bản chất đi 

ngược với phẩm giá và sự bình đẳng chung của cả cha mẹ lẫn con cái[233] “. 

Để cho việc truyền sinh xứng với phẩm giá con người, chúng ta phải tôn 

trọng mối dây liên hệ giữa những ý nghĩa của hành vi ân ái và sự tôn trọng 

tính thống nhất của bản tính con người[234].  

Đôi vợ chồng nào, sau khi đã tận dụng mọi trợ giúp chính đáng của y 

khoa, vẫn phải chịu nỗi đau khổ vô sinh, được mời gọi liên kết với Thập Giá 

của Chúa là nguồn mạch mọi phong phú thiêng liêng. Họ có thể sống 

quảng đại bằng cách nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc tham gia 

những công tác phục vụ tha nhân[235].  

* * *  

Trong tâm tình biết ơn tình mẹ của Hội Thánh, chúng ta cùng nhau nghe lại 

lời Đức Thánh Cha Phaolô VI trong số 25 của thông điệp Sự Sống Con 

Người: “Giờ đây cha xin ngỏ lời riêng với các con cái nam nữ của cha mà 

                                                           
[232]

 GLHT 2376 
[233]

 Huấn thị Donum vitae (Hồng ân sự sống) 2,5 
[234]

 Huấn thị Donum vitae (Hồng ân sự sống) 2,4 
[235]

 Huấn thị Donum vitae (Hồng ân sự sống) 2,1; GLHT 2375-2379 
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đa số được Thiên Chúa mời gọi phụng sự Ngài trong bậc hôn nhân. Đang 

khi nêu rõ cho các con những điều không thể vi phạm mà luật Chúa đã quy 

định, Hội Thánh cũng loan báo ơn cứu độ cho các con, và qua các bí tích, 

Hội Thánh vẫn luôn mở rộng cho các con nguồn ơn thánh, giúp các con trở 

thành những thụ tạo mới, vừa biết lấy tình mến và tự do mà đáp lại ý định 

của Thiên Chúa Tạo Hoá và là Đấng Cứu Độ, vừa nghiệm ra rằng ách của 

Đức Kitô luôn êm ái dịu dàng (Mt 11,30).  

Ước gì trong trách nhiệm vợ chồng Kitô hữu, các con biết khiêm 

nhường vâng phục Hội Thánh và ý thức rõ rằng các con đang được gọi 

sống đời Kitô hữu, một ơn gọi đã bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội và nay được 

củng cố và làm sáng tỏ hơn trong bí tích Hôn phối. Nhờ bí tích này, các con 

được thêm sức mạnh và được thánh hiến để trung thành chu toàn các bổn 

phận bậc mình. Vì thế ước gì các con ý thức trọn vẹn ơn gọi của các con và 

làm chứng cho Đức Kitô trước mặt thế gian. Thật vậy, Chúa đã giao cho 

các con trách nhiệm làm cho mọi người thấy được sự thánh thiện và niềm 

vui của luật Chúa, luật dạy chúng con vừa yêu thương nhau vừa biết cộng 

tác với tình yêu của Thiên Chúa là tác giả của sự sống con người.  

Cha không hề muốn làm ngơ trước những khó khăn rất lớn đang vây 

phủ đời sống các đôi bạn Kitô hữu. Thế nhưng chúng ta quá biết rằng chỉ 

có cửa hẹp và đường chật mới dẫn đến sự sống (Mt 7,14). Chính niềm hy 

vọng hướng tới sự sống ấy sẽ như đuốc rực rỡ chiếu sáng bước đường 

chúng con đi, để chúng con có được một tinh thần quả cảm, luôn cố gắng 

“sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này” (Tt 2,12), vì biết chắc rằng 

“bộ mặt thế gian này đang qua đi” (1Cr 7,31).  
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 GHI NHỚ 

1. H. Sinh sản có trách nhiệm nghĩa là gì?  

T. Sinh sản có trách nhiệm nghĩa là khi sinh con, cha mẹ phải lo nuôi 

dưỡng, giáo dục, để chúng nên người. Bởi vậy vợ chồng cần suy xét 

cẩn thận để có quyết định đúng đắn và phù hợp trong việc sinh con.  

2. H. Vì sao cần phải sinh sản có trách nhiệm?  

T. Vì sinh sản có trách nhiệm, vừa thi hành đúng ý định của Thiên Chúa, 

vừa đáp ứng đòi hỏi của tình yêu vợ chồng, để đem lại lợi ích cho gia 

đình, xã hội và Hội Thánh.  

3. H. Để sinh sản có trách nhiệm, vợ chồng Kitô hữu phải có thái độ nào?  

T. Vợ chồng Kitô hữu phải có những thái độ sau đây :  

- Một là phải biết làm chủ bản năng tính dục.  

- Hai là phải biết tôn trọng lẫn nhau.  

- Ba là phải biết rõ hoàn cảnh cụ thể của mình để cùng nhau quyết 

định sinh con hay tạm ngừng.  

- Bốn là phải dùng cách thức tự nhiên.  

- Năm là phải biết tin tưởng vào Chúa để sẵn sàng đón nhận những 

đứa con ngoài ý muốn.  

4. H. Cách thức ngừa thai tự nhiên là gì?  
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T. Cách thức ngừa thai tự nhiên là tiết dục định kỳ, vợ chồng kiêng cữ 

trong thời kỳ người vợ dễ dàng thụ thai. Khi có lý do chính đáng, vợ 

chồng được quyền sử dụng cách thức này.  

5. H. Có những phương pháp nào giúp xác định được ngày trứng rụng?  

T. Có hai phương pháp này :  

- Một là dựa vào chu kỳ kinh nguyệt, được gọi là phương pháp 

Ogino.  

- Hai là dựa vào hiện tượng chất nhờn, được gọi là phương pháp 

Billings.  

6. H. Cách thức ngừa thai nhân tạo là gì?  

T. Cách thức ngừa thai nhân tạo là trực tiếp làm cho khả năng sinh sản 

ra vô hiệu hoặc làm cho diễn tiến truyền sinh bị ngăn chặn hay không 

thể đạt kết quả. Người Công giáo không được sử dụng cách thức này.  

7. H. Để thực hiện cách thức ngừa thai nhân tạo người ta thường dùng 

những phương pháp nào?  

T. Đối với nam giới gồm có: thắt ống dẫn tinh, dùng bao cao su, xuất tinh 

ra ngoài, dùng thuốc diệt tinh trùng. Đối với nữ giới gồm có: thắt ống 

dẫn trứng, thuốc tránh thai (uống, tiêm hoặc cấy dưới da), dụng cụ 

như vòng xoắn, ngăn.  

8. H. Phá thai có tội hay không?  

T. Phá thai là tội rất nặng vì đây là tội giết người.  
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 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Theo anh chị, ngày nay sự sống con người đang được tôn trọng hay 

đang bị đe dọa?  

2. Anh chị nghĩ gì về quan niệm của người bình dân Việt Nam: “Trời 

sinh voi, trời sinh cỏ”?  

3. Theo anh chị, việc tự nguyện tiết dục định kỳ trong đời sống hôn 

nhân sẽ giúp làm thăng tiến hay sẽ gây phương hại cho tình yêu vợ 

chồng?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Mẹ Maria, bình minh của thế giới mới, Mẹ của mỗi người chúng con, 

chúng con giao phó cho Mẹ vấn đề sự sống.  

 i lạy Mẹ, xin hãy nhìn xem hằng hà sa số trẻ em mà người ta không 

cho ra đời, những người nghèo với cuộc sống gian khổ, những người già và 

những bệnh nhân bị giết, do sự vô tâm hoặc do một thứ thương hại dối trá.  

Xin làm cho những ai tin vào Con của Mẹ biết loan báo cho những 

người thời đại này Tin mừng sự sống với sự xác quyết và lòng yêu thương.  

Xin cho họ được ơn đón nhận Tin mừng sự sống như một hồng ân luôn 

mới mẻ, cho họ niềm vui cử hành hồng ân ấy với lòng biết ơn trong suốt 

cuộc đời họ, và lòng can đảm làm chứng cho Tin mừng sự sống cách bền 

bỉ và tích cực, để cùng với tất cả mọi người thiện chí, xây dựng nền văn 

minh chân lý và tình yêu, hầu chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa, Đấng Tạo 

Hóa hằng yêu thương sự sống. Amen  
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Bài 18: Giáo dục con cái  

Có con cái ư? Hãy dạy dỗ và uốn nắn chúng ngay thuở còn 

thơ. (Hc 7,23)  

Hạnh phúc của cha mẹ là được thấy con cái nên người. Ngược lại, nếu con 

cái hư hỏng sẽ là một nỗi đắng cay phiền muộn. Kết quả đáng mừng hay 

đáng tủi ấy tuỳ vào sự bận tâm giáo dục của cha mẹ ngay từ đầu.  

Giáo dục con cái không phải chỉ là một bổn phận quan trọng, mà còn 

là một vinh dự lớn lao của bậc làm cha làm mẹ, bởi vì được cộng tác với 

Thiên Chúa trong việc tạo nên những con người mới, những người con của 

Thiên Chúa. Đó là việc trồng người. Không chỉ trồng nên những người hữu 

ích cho xã hội, cho Hội Thánh mà còn trồng nên những vị thánh. Vì thế, 

giáo dục con cái không phải là một việc tuỳ hứng, nhưng cần có một đường 

hướng, một kế hoạch và những phương pháp.  

1. Quyền và bổn phận giáo dục con cái  

Quyền và bổn phận giáo dục con cái là cái cốt lõi của việc làm cha làm mẹ, 

bởi vì nó liên quan đến việc lưu truyền sự sống. So với những người khác, 

thì vai trò giáo dục của cha mẹ là khởi nguồn và là cơ bản vì tương quan 

yêu thương độc nhất vô nhị giữa cha mẹ và con cái. Vai trò giáo dục của 

cha mẹ không ai thay thế được và cũng không nhường cho ai được, nên 

không thể nào khoán trắng cho người khác hoặc để người khác chiếm 

đoạt.  
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Yếu tố nền tảng cơ bản nhất đánh dấu vai trò giáo dục của cha mẹ là 

tình phụ tử và mẫu tử. Chính tình yêu thương này, như nguồn mạch xuất 

phát, trở thành linh hồn và quy tắc để gợi ra những sáng kiến và hướng dẫn 

cho mọi hoạt động giáo dục cụ thể, làm cho chúng thấm đượm những giá 

trị của sự dịu dàng, kiên nhẫn, nhân hậu, phục vụ, vô vị lợi, hy sinh, là 

những hoa trái quý giá nhất của tình yêu[236].  

2. Phải dạy từ lúc nào?  

Công đồng Vaticanô II ngỏ lời với các bậc làm cha làm mẹ: “Vì đã lãnh 

nhận ân sủng cũng như bổn phận của bí tích hôn phối nên cha mẹ phải 

dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ[237] “. Cha ông chúng ta cũng thường nói:  

Uốn cây từ thưở còn non, Dạy con từ thưở con còn đương thơ.  

“Còn đương thơ” hay “ngay từ nhỏ” ở đây có nghĩa là ngay từ khi còn ở 

trong bụng mẹ. Khoa học ngày nay cho thấy: Người mẹ ảnh hưởng đến 

tâm tính và sức khoẻ của đứa con ngay từ lúc phôi thai. Việc giáo dục này 

được gọi là thai giáo. Trong thời gian này, các tâm tình và thái độ ứng xử 

của cha mẹ sẽ ghi dấu sâu đậm trên tâm tính đứa con sắp chào đời. Do đó, 

những bậc cha mẹ thương con sẽ hết sức lưu ý, để trong thời gian mang 

thai sống thật lành mạnh về luân lý và tâm linh.  

Tuy nhiên, thời gian thuận tiện nhất để trực tiếp giáo dục con cái, đó là 

khi đứa con bắt đầu có trí khôn, bắt đầu nhận biết về những điều cha mẹ 

                                                           
[236]

 GĐ 36 
[237]

 GD 3 
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dạy bảo. Lúc bấy giờ gia đình sẽ trở nên mái trường đầu tiên dạy cho đứa 

bé những bài học làm người.  

Trong mái trường đó, cha mẹ chính là những “thày cô” được tín nhiệm 

và yêu thương hơn cả, vì cha mẹ là những người sống gần con cái, hiểu 

biết con cái và yêu thương con cái hơn hết.  

3. Phải dạy những gì?  

Mục tiêu của của việc giáo dục Kitô giáo là giúp con cái trở thành người và 

trở thành người con Thiên Chúa. Khuôn mẫu của con người hoàn hảo đó là 

Chúa Giêsu, Đấng là Con Thiên Chúa đã hạ sinh làm người để nên mẫu 

mực cho chúng ta noi theo[238].  

Trong việc giáo dục con cái, phải để ý đến mặt nhân bản cũng như 

mặt đức tin.  

3.1. Giáo dục nhân bản  

Nền giáo dục nhân bản phải bao gồm cả ba phương diện: đức, trí và 

thể dục.  

Thể dục: dạy con vệ sinh sạch sẽ, giữ gìn sức khoẻ.  

Trí dục: trau dồi cho chúng về học vấn, về nghề nghiệp, để 

chúng có thể sống tự lập, xây dựng tương lai cuộc đời mình, góp 

phần xây dựng xã hội.  

                                                           
[238]

 GLHT 459; 520 
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Đức dục: trừ khử những thói hư tật xấu và tập luyện những tính 

tốt. Nhất là bốn nhân đức cột trụ làm nền tảng cho những nhân đức 

khác: khôn ngoan, công bằng, tiết độ và dũng cảm.  

. Khôn ngoan: biết khiêm nhường lắng nghe và mau mắn vâng lời; 

biết suy nghĩ cân nhắc trước khi làm và khi làm xong sẽ dừng lại một 

chút để kiểm điểm và rút kinh nghiệm; biết xem xét và chuẩn bị kỹ để 

chu toàn mọi bổn phận thật chu đáo cũng như để ứng xử đúng trước 

những tình thế mới.  

. Công bằng: Chăm chỉ làm tròn bổn phận; yêu thương mọi người, tôn 

trọng của cải và quyền lợi của họ; tôn trọng của chung và biết lo cho 

công ích; luôn thành thật trong lời nói và việc làm; không bao giờ gian 

lận.  

. Tiết độ: Có kỷ luật, đúng giờ giấc và chừng mực trong những điều 

nhỏ mọn hằng ngày, trong ăn uống cũng như giải trí; tập cân nhắc 

đúng bậc thang giá trị theo tinh thần Kitô giáo và biết chọn lựa cách ý 

thức. Biết tiết kiệm. Dạy cho con cái biết giá trị của lao động cũng 

như giá trị thực sự của của cải vật chất. Hướng dẫn con cái chọn thú 

vui giải trí cũng như bè bạn  

. Dũng cảm: Biết can đảm đứng vững trong điều tốt; biết chấp nhận 

những sai lỗi của mình, tự tin và tự lập, biết lãnh nhận trách nhiệm và 

hậu quả do công việc mình đã làm.  

Đối với người Việt Nam, những đức tính ấy được diễn tả qua khái 

niệm “trung dung”, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Những đức tính này 
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giúp ta biết yêu thương, có lòng biết ơn, cộng tác và nâng đỡ người 

khác, nói năng cũng như cư xử lễ độ và tế nhị, biết suy nghĩ cân nhắc 

và biết tạo nên sự tin cậy lẫn nhau.  

Riêng đối với nữ giới cần thêm: Công, dung, ngôn, hạnh.  

Giáo dục giới tính: Ngoài ra, trong việc giáo dục nhân bản cũng phải 

để ý đến việc giáo dục giới tính, hướng dẫn con cái về phái tính và 

tính dục. Việc giáo dục này nhằm mục đích giúp con cái có một sự 

hiểu biết về tính dục phù hợp với lứa tuổi và tầm nhận thức, để chúng 

sống trong sạch, trưởng thành, xứng đáng là người nam, người nữ 

như ý Chúa. Trong việc giáo dục này, cũng cần dạy cho con cái biết 

sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông, đặc biệt về phim 

ảnh, internet.  

Nền giáo dục nhân bản này là điều hết sức cần thiết. Đức 

Thánh Cha nói: “Dù phải đương đầu với những khó khăn, mà ngày 

nay lại thường là những khó khăn to lớn trong trách nhiệm giáo dục 

con cái, bậc cha mẹ cần phải tin tưởng và can đảm giáo dục con cái 

họ theo những giá trị chính yếu của đời người. Trẻ em phải lớn lên 

trong một sự tự do chân chính trước các của cải vật chất, biết chọn 

một nếp sống giản dị và khắc khổ, vì xác tín mạnh mẽ rằng: giá trị 

của con người là do cái mình làm, hơn là do cái mình có.”[239]  

Xem đó chúng ta thấy: Để trở thành một người Kitô hữu, thì tiên 

vàn phải là một người cho đúng nghĩa của nó. Hay nói một cách 

khác: Phải là người trước đã, rồi sau đó mới có thể là người Kitô hữu.  

                                                           
[239]

 GĐ 37 
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3.2. Giáo dục đức tin  

Là người có đạo, ngoài nền giáo dục nhân bản, cha mẹ còn phải cho 

con cái nền giáo dục Công giáo, nghĩa là ngay từ hồi còn tấm bé, đã 

phải dạy cho con cái biết mến Chúa yêu người, biết tuân giữ những 

giới luật của Chúa, biết tham dự những công việc đạo đức, biết siêng 

năng lãnh nhận các bí tích, nhờ đó con cái sẽ trở thành những Kitô 

hữu đích thực, nghĩa là những người có Đức Kitô trong tâm hồn và 

mang Đức Kitô trong cuộc sống, cũng như trở thành những người tín 

hữu đích thực, nghĩa là những người có đức tin và sống đức tin của 

mình giữa lòng cuộc đời.  

Công đồng Vaticanô II nói: “Vợ chồng đã lãnh nhận phẩm giá 

và chức vụ làm cha mẹ, sẽ chăm lo chu toàn bổn phận giáo dục, nhất 

là về phương diện tôn giáo, vì bổn phận này liên hệ đến họ trước[240]“.  

Công đồng Vaticanô II cũng xác định nội dung của việc giáo 

dục Kitô giáo như sau: “Việc giáo dục này không những chỉ giúp 

nhân vị được trưởng thành, nhưng chính là nhằm giúp những người 

đã được rửa tội, để nhờ hiểu biết sâu xa hơn mầu nhiệm cứu rỗi, thì 

càng ngày càng ý thức hơn về hồng ân đức tin đã nhận lãnh, biết 

cách thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và chân lý (x. Ga 4, 23), 

nhất là qua việc cử hành phụng vụ, cũng như được huấn luyện để 

biết sống theo con người mới trong công bình và thánh thiện của 

chân lý (Ep 4,22-24), và nhờ vậy họ đạt tới con người toàn thiện, chín 
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chắn đạt tới sự sung mãn của Đức Kitô (x. Ep 4,13), góp phần làm 

cho Nhiệm thể được tăng trưởng[241].  

Trong việc giáo dục đức tin, cũng cần để ý tới việc giúp con cái 

nhận ra ơn gọi của chúng và giúp chúng đáp lại ơn gọi đó.  

Khi con cái bắt đầu học giáo lý, cha mẹ nên quan tâm tìm hiểu 

hệ thống các lớp giáo lý trong giáo xứ mình. Ngay cả khi con cái 

chưa đi học, nếu được, họ cũng nên tham gia giảng dạy hoặc hỗ trợ 

cho các lớp giáo lý, bởi đó là cách đơn giản để nâng cao nhận thức 

giáo lý của mình và tự trang bị khả năng đào tạo đức tin cho con cái. 

Một số nơi, vì giới phụ huynh ít tham gia, việc giảng dạy giáo lý được 

giao cho lớp trẻ và nói tới Giáo lý viên là người ta dễ nghĩ tới những 

anh chị chưa lập gia đình. Thật ra, đội ngũ Giáo lý viên phải là những 

người có bề dày kinh nghiệm sống, cho nên Hội Thánh rất ước mong 

các đôi bạn quảng đại chia sẻ sứ mạng này.  

4. Để việc giáo dục đạt kết quả tốt  

4.1. Đồng tâm nhất trí  

Cha mẹ phải nhất trí với nhau trong đường hướng và phương thức 

giáo dục con cái: Tìm hiểu tính tình, năng khiếu của con cái và phải 

biết dùng những phương pháp thích hợp để giúp chúng đạt được mục 

đích. Công đồng xác quyết :  

                                                           
[241]
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“Gia đình là một trường học phát triển nhân tính, nhưng để gia 

đình có thể sống trọn vẹn và chu toàn sứ mệnh mình, cần phải biết 

hòa hợp tâm hồn: vợ chồng phải cùng nhau bàn định, cũng như cha 

mẹ phải ân cần cộng tác trong việc giáo dục con cái[242] “.  

Ngoài việc đồng tâm nhất trí với nhau, cha mẹ còn phải biết 

cộng tác với những nhà giáo dục khác, đặc biệt là các thầy cô và các 

Giáo lý viên.  

4.2.  àm gương sáng  

Kể từ lễ đính hôn, bình thường người ta chỉ còn hơn một năm để trở 

thành nhà giáo dục. Cách hữu hiệu nhất để biến mình thành nhà giáo 

dục là cương quyết sống những gì mình muốn truyền đạt cho con cái. 

Khi cha mẹ thăng tiến chính bản thân, nêu gương đời sống tốt đẹp về 

nhân cách, đạo đức và các khả năng khác, con cái sẽ noi theo. Đúng 

như người xưa vẫn nói:  

- Cha nào con nấy,  

- Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.  

Thật vậy, đứa bé, nhất là khi còn nhỏ, chưa có đủ trí khôn để 

phân biệt điều phải và điều trái, điều tốt và điều xấu. Nó thường bắt 

chước những gì cụ thể đập vào mắt nó. Thấy người lớn nói và làm thế 

nào, nó sẽ bắt chước mà làm như vậy. Vì thế, gương sáng của cha 

mẹ là điều rất cần thiết trong việc giáo dục con cái. Cha ông ta 

thường nói:  
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“Lời nói như gió lung lay, Việc làm như tay lôi kéo.” 

Công đồng cũng xác quyết: “Được cha mẹ hướng dẫn bằng 

gương sáng và kinh nguyện gia đình, con cái và tất cả những ai sống 

trong khuôn khổ gia đình sẽ gặp được con đường nhân ái, cứu độ và 

thánh thiện dễ dàng hơn[243] “.  

4.3. Tạo bầu khí gia đình đầm ấm  

Cần tạo bầu khí gia đình lành mạnh, cởi mở, thánh thiện, hoà thuận, 

lạc quan và biết tín nhiệm nhau. Trong Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô 

giáo, Công đồng Vaticanô II nói: “Chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho 

gia đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu cũng như lòng thành kính 

đối với Thiên Chúa và tha nhân, để giúp cho việc giáo dục toàn diện 

con cái trong đời sống cá nhân và xã hội trở nên dễ dàng. Do đó Gia 

đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội cần thiết cho mọi 

đoàn thể[244] “.  

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 1980 nơi số 

12 viết: “Gia đình của anh chị em phải trở nên như một trường học về 

đức tin, một nơi để cầu nguyện, một môi trường sống bác ái yêu 

thương và rèn luyện tinh thần tông đồ để làm chứng nhân cho Chúa”.  

4.4. Tìm hiểu con cái  

Giữa cha mẹ và con cái, giữa thế hệ già và thế hệ trẻ luôn có một 

khoảng cách. Nếu không chịu tìm hiểu con cái, công việc giáo dục 
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của cha mẹ sẽ không đạt được những kết quả mong muốn đã đành, 

mà còn gây nên những bực bội và oán trách. Quả thật, giữa cha mẹ 

và con cái luôn có một bức tường ngăn cách. Bức tường này chính là 

tuổi tác. Vì tuổi tác chênh lệch, nên thời gian và không gian của hai 

thế hệ già và trẻ cũng khác biệt, để rồi từ môi trường sống ấy đã phát 

sinh những dị biệt, những bất đồng.  

Giáo dục có nghĩa là hướng dẫn, uốn nắn và làm cho tốt đẹp 

hơn. Vì thế, việc đầu tiên cần thực hiện ngay, đó là phải tìm hiểu con 

cái, phải biết con cái nghĩ gì, muốn gì, nói gì và làm gì thì mới có thể 

hướng dẫn chúng một cách hữu hiệu.  

Điều gì tốt nơi con cái, cần biết duy trì và cổ võ để được liên tục 

phát triển, còn điều gì xấu, lo nhắc bảo và sửa sai bằng những lời lẽ 

ôn tồn và tế nhị, thành thực và yêu thương.  

Có tìm hiểu con cái, cha mẹ mới cảm thông và xích lại gần con 

cái hơn, nhờ đó lấp đầy được hố sâu ngăn cách giữa già và trẻ, một 

hố sâu muôn thuở trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đã tạo nên 

những mối bất bình sâu xa giữa cha mẹ và con cái.  

4.5. Kiên nhẫn trong việc giáo dục  

Uốn cây, cần phải kiên nhẫn, bằng không nó sẽ gãy. Vì thế, người 

xưa đã từng khuyên: Dục tốc bất đạt. Vội vã sẽ không thành.  

Trẻ con thường ham chơi và mau quên. Cho nên nói một lần 

mà thôi chưa đủ, chúng ta phải nói lần nữa và lần nữa. Chúng ta phải 
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nhắc đi nhắc lại để những lời khuyên nhủ được thấm dần vào đầu óc 

của chúng.  

Đừng bao giờ thất vọng và nản chí trong việc uốn nắn sửa dạy 

con cái, bởi vì đó là một ơn gọi, một thiên chức cao cả mà Chúa đã 

dành cho chúng ta, những bậc làm cha và làm mẹ.  

4.6. Cầu nguyện cho con cái  

Một trong những điều mà bậc làm cha làm mẹ cần nhớ, đó là ý thức 

mình là những người cộng tác của Thiên Chúa: cộng tác trong việc 

vun trồng sự sống, cộng tác trong việc truyền sinh cũng như trong 

việc giáo dục con cái. Một trong những ơn của bí tích Hôn phối là 

giúp hai vợ chồng nên thánh trong đời sống vợ chồng, trong việc đón 

nhận và giáo dục con cái[245]. Bởi vậy, trong việc giáo dục con cái, hai 

vợ chồng cần chạy đến với Chúa, bởi vì “Không có Thầy, các con 

không thể làm được gì” (Ga 15, 5). Đến với Chúa để xin Ngài soi 

sáng và hướng dẫn cách thức dạy dỗ. Cầu nguyện cho con cái, đặc 

biệt trong những giai đoạn phát triển khó khăn của chúng.  

Sau cùng và hết sức quan trọng, để biết dạy dỗ con em, ta cần 

biết đến với vị Thầy tối cao của nhân loại là Chúa Giêsu Kitô: “Hãy 

học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29). 

Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần cho ta để ta học được sự hiền lành và 

khiêm nhường cần có.  
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 GHI NHỚ 

1. H. Vì sao giáo dục con cái là bổn phận quan trọng nhất của cha mẹ?  

T. Vì cha mẹ được cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo nên những 

con người mới, những người con của Thiên Chúa. Bổn phận này 

không ai thay thế được.  

2. H. Phải giáo dục con cái những gì?  

T. Ngay từ lúc con cái còn tấm bé, cha mẹ đã phải cho chúng một nền 

giáo dục nhân bản, đồng thời còn phải cho chúng một nền giáo dục 

Công giáo, giúp chúng trở thành những Kitô hữu trưởng thành.  

3. H. Làm sao để việc giáo dục đạt kết quả tốt?  

T. Để đạt kết quả tốt trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải :  

- Một là đồng tâm nhất trí với nhau.  

- Hai là nêu gương trước những gì mình muốn truyền đạt.  

- Ba là tạo bầu khí yêu thương trong gia đình.  

- Bốn là tìm hiểu con cái.  

- Năm là kiên nhẫn trong việc giáo dục.  

- Sáu là cầu nguyện cho con cái.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Anh chị có suy nghĩ gì về việc sử dụng đòn vọt trong việc dạy bảo 

con cái?  
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2. Đâu là những thái độ “bất cập” trong việc giáo dục con cái mà cha 

mẹ thường hay mắc phải?  

3. Muốn thành công trong việc giáo dục con cái, đối với anh chị, điều 

nào là quan trọng nhất?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy thánh Giuse và Mẹ Maria, xưa kia ở Nadarét, hai Đấng đã được diễm 

phúc đón nhận Con Thiên Chúa làm con của mình. Hai Đấng đã chu toàn 

bổn phận làm cha làm mẹ trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và tặng ban cho 

nhân loại một người con tuyệt vời là Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng con 

cũng muốn nhìn vào gương Thánh Gia để xây dựng gia đình chúng con. 

Chúng con muốn đóng góp cho xã hội những người công dân tốt và cho 

Hội Thánh những Kitô hữu thánh thiện. Xin giúp chúng con ngay từ bây giờ 

biết chuẩn bị cho mình những khả năng cần thiết trong việc nuôi dưỡng và 

giáo dục những đứa con mà Chúa sẽ gửi đến cho chúng con sau này. Ước 

chi chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày để trở thành những 

người cha người mẹ tốt lành và gương mẫu. Amen  
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Bài 19: Đạo Hiếu  

Ai không biết lo lắng đến người thân và nhất là gia quyến 

mình, thì nó đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn là người không 

tin. (1Tm 5,8)  

Nói đến gia đình Việt Nam là nói đến đạo hiếu và tình gia tộc. Bước vào 

cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng không phải chỉ bước vào cuộc sống 

riêng tư đóng kín chỉ với riêng hai người, mà còn mở ra với cha mẹ đôi bên, 

cũng như với anh chị em họ hàng.  

Như chúng ta đã biết: sau ba điều răn nói về bổn phận đối với Thiên 

Chúa, điều răn thứ tư nói về bổn phận thảo kính cha mẹ. Như thế, Kinh 

Thánh coi hiếu thảo là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất trong tương 

quan giữa người với người[246]. “Thiên Chúa muốn rằng sau Ngài, chúng ta 

phải tôn kính cha mẹ vì đã sinh thành và dạy cho chúng ta biết Thiên 

Chúa[247] “. Chính Chúa Giêsu, khi đến trần gian đã nêu gương hiếu thảo 

cho chúng ta: Cuộc sống ở trần gian của Ngài vỏn vẹn chỉ có ba mươi ba 

năm, nhưng Ngài đã dành ba mươi năm sống hiếu thảo, vâng lời trong gia 

đình Nadarét[248].  

                                                           
[246]

 (Ep 6:1-3) 1 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải 

đạo.2 Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:3 để ngươi được hạnh 

phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.;/ (Is 49:15) 15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của 

mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, 

Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. 
[247]

 GLHT 2197 
[248]

 (Lc 2:51-52) 51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng 

phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.52 Còn Đức 

Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người 

ta. 



Phần  ai:              ỘI THÁNH TẠI GIA  |   ài 19:  ạo Hiếu 
 

 
211 

 

1. Với cha mẹ  

1.1. Khi cha mẹ còn sống  

Lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ phát xuất từ sự biết ơn đối 

với những bậc đã cộng tác với Thiên Chúa thông truyền cho mình sự 

sống, cũng như đã chăm lo nuôi dưỡng và giáo dục mình nên người. 

“Hãy hết lòng tôn trọng cha con và đừng quên những cơn đau đớn 

của mẹ. Hãy nhớ rằng nhờ cha mẹ, con mới sinh ra. Làm sao con 

báo đền được điều cha mẹ cho con?” (Hc 7,27-28)  

Công đồng Vaticanô II dạy: “Con cái sẽ đáp lại công ơn cha mẹ với 

lòng biết ơn, tâm tình hiếu thảo và tin cậy, sẽ theo đạo làm con mà 

phụng dưỡng cha mẹ trong nghịch cảnh cũng như trong tuổi già cô 

quạnh[249]“.  

Khi cha mẹ còn sống, con cái bày tỏ lòng hiếu thảo qua việc: yêu 

mến, tôn kính, vâng lời, chăm sóc và giúp đỡ cha mẹ.  

- Yêu mến và tôn kính cha mẹ. Thiên Chúa muốn ta thật lòng yêu 

mến và tôn kính cha mẹ trong tư tưởng, lời nói, việc làm.  

 Trong tư tưởng, ta thực tình nhìn nhận cha mẹ đáng trọng kính, 

vì đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ, hướng dẫn, gây dựng 

hạnh phúc cuộc đời cho ta.  

 Trong lời nói, ta lựa cách xưng hô và chuyện trò thật khiêm 

cung, êm ái, không bao giờ dùng những lời nói cứng cỏi, nóng 

nảy đối với cha mẹ.  

                                                           
[249]

 MV 48 
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 Trong việc làm, ta năng thăm viếng, hoặc thư từ, hỏi han, bày 

tỏ lòng yêu mến bằng quà biếu, tìm cách làm cho cha mẹ được 

vui. Khi lo liệu việc trọng đại, dù đã ở riêng, ta cũng nên bàn hỏi 

cha mẹ vì các ngài có ơn Chúa để giúp ta[250]. “Khi trưởng 

thành, con cái vẫn phải tôn kính cha mẹ, biết đón trước ý muốn 

của các ngài, sẵn sàng bàn hỏi và chấp nhận những lời khuyến 

cáo đúng đắn của cha mẹ. Khi không còn chung sống với cha 

mẹ, con cái vẫn phải tôn kính, vì lòng tôn kính này bắt nguồn từ 

sự kính sợ Thiên Chúa, một trong bảy ơn Chúa Thánh Thần[251] 

“.  

- Vâng lời cha mẹ. Lòng hiếu thảo được bày tỏ qua sự ngoan ngoãn 

và vâng phục. “Hỡi con, hãy giữ lấy lời huấn dụ của cha, và đừng 

ruồng bỏ giáo huấn của mẹ.... Chúng sẽ hướng dẫn con khi con đi, 

canh giữ con khi con nằm, và khi con thức dậy, chúng chuyện trò với 

                                                           
[250]

 (Hc 3:1-16) 1 Hỡi các con, hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ. 2 Đức 

Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. 

3 Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, 4 ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. 5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng 

vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. 6 Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng 

lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. 7 Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ 

nhân. 8 Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. 9 Vì 

phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững, lời nguyền rủa của người mẹ làm 

cho trốc rễ bật nền. 10 Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự 

gì cho con. 11 Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính; và con cái phải ô 

nhục khi mẹ mình bị khinh chê. 12 Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu 

người còn sống, chớ làm người buồn tủi. 13 Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy 

mình sung sức mà khinh dể người. 14 Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ 

đền bù tội lỗi cho con. 15 Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ 

biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. 16 Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, 

ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. 
[251]
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con”(Cn 6,20-22). “Con ngoan mến chuộng lời cha quở mắng, kẻ 

nhạo báng chẳng nghe lời khiển trách” (Cn 13,1).  

Khi chưa trưởng thành, con cái phải mau mắn vâng lời cha mẹ 

trong tất cả những gì hợp luật Chúa, không nên trách móc phàn nàn. 

“Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp 

lòng Chúa”(Cl 3,20). Ngay cả khi đã trưởng thành và dù đã ở riêng, 

nếu ta có làm điều gì sai trái mà được cha mẹ nhắc nhở, cần mau 

mắn vâng theo. Hơn nữa, người con trưởng thành cần biết đón trước 

điều cha mẹ mong muốn để làm đẹp lòng cha mẹ. Khi cha mẹ lâm 

chung, có trăn trối điều gì, con cái nên vui lòng tuân giữ. Ngược lại, 

nếu cha mẹ có ép buộc điều gì trái lương tâm, con cái nên tìm cách 

giãi bày để cha mẹ cảm thông, chứ không được hùa theo[252].  

- Chăm sóc và giúp đỡ cha mẹ. Phải luôn luôn giúp đỡ cha mẹ về 

phần hồn và phần xác, nhất là khi các ngài già cả, ốm đau, thiếu 

thốn, cần tận tâm tận lực phụng dưỡng, lo thuốc thang đầy đủ, vui vẻ 

thăm nom sớm tối. Đây là trách nhiệm của con cái. Đừng vì keo kiệt, 

ganh tị nhau mà để cha mẹ khổ cực. Phải cầu nguyện cho cha mẹ 

                                                           
[252]

 (Lc 2:51-52)51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục 

các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.52 Còn Đức Giê-su 

ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.;/ 

(Dt 5:8) 8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là 

vâng phục;;/ (Mt 10,34-39) 34 "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến 

không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa 

con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.36 Kẻ thù của mình chính là 

người nhà. 37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái 

hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng 

với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì 

sẽ tìm thấy được. 

GLHT 2217 
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được mọi ơn lành, lo liệu cho cha mẹ được lãnh các bí tích và dọn 

mình chết lành. Sách Huấn ca nhắc nhở những người làm con:  

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền 

lòng người, khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy 

rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của 

dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền 

bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của người.  

Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ 

mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. (Hc 3,12-16)  

1.2. Khi cha mẹ qua đời  

Khi cha mẹ qua đời, con cái tỏ lòng hiếu kính bằng cách lo an táng 

chu đáo, cầu nguyện và xin lễ cho cha mẹ. Anh chị em cần hoà thuận 

yêu thương nhau, noi gương cha mẹ để nên lành nên thánh. Không 

những cầu nguyện cho cha mẹ, con cái còn xin cha mẹ cầu nguyện 

cho mình trước mặt Chúa, như khi còn sống, các ngài vẫn cầu 

nguyện cho mình.  

Hội Thánh Công giáo đón nhận việc thờ cúng ông bà như thế 

nào? Hội Thánh nhìn nhận đó là một hình thức tốt đẹp để bày tỏ lòng 

tưởng nhớ công ơn tiền nhân. Hội Thánh khuyến khích các tín hữu 

phát huy những tinh hoa trong văn hoá dân tộc. Tuy nhiên cần loại 

trừ những hình thức trái ngược với giáo lý Công giáo.  

Cũng cần nâng cao ý thức lịch sử về gia đình: Quan tâm bảo 

tồn gia phả và những kỷ vật của ông bà cha mẹ đã qua đời. Gia đình 
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nào đã thất lạc gia phả, nên tìm cách dựng lại những gì còn biết 

được, nên làm càng sớm càng tốt khi những bậc cao niên trong dòng 

họ còn đủ minh mẫn để cung cấp các dữ liệu họ nắm được.  

Cũng nên quan tâm lưu giữ những hình ảnh và giấy tờ quan 

trọng của gia đình để các thế hệ sau có sử liệu.  

2. Với họ hàng đôi bên  

Đối với người Việt Nam, tương quan với họ hàng gia tộc là điều quan trọng. 

Lấy vợ, lấy chồng không chỉ là lấy một người mà “lấy” cả họ hàng nhà 

chồng, nhà vợ. Cách cư xử với họ hàng bên chồng hay bên vợ không chỉ 

liên quan đến bản thân mà còn liên quan đến cả họ hàng bên mình. Bởi 

vậy, cần yêu mến và học cách cư xử với tất cả mọi người trong dòng họ hai 

bên, như ông bà, chú bác, cô dì, cậu mợ và anh chị em. Cần sống tình gia 

tộc bằng cách năng lui tới viếng thăm và giúp đỡ theo khả năng của mình.  

 GHI NHỚ 

1. H. Tại sao con cái phải hiếu thảo đối với cha mẹ?  

T. Vì cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh 

thành, nuôi dưỡng và giáo dục ta nên người. Ngoài ra, đây còn là điều 

răn Chúa đã truyền dạy.  

2. H. Con cái biểu lộ lòng hiếu thảo với cha mẹ như thế nào?  

T. Con cái bày tỏ lòng hiếu thảo qua những việc sau đây:  
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- Một là khi các ngài còn sống thì phải yêu mến, tôn kính, vâng lời, 

chăm sóc và giúp đỡ.  

- Hai là khi các ngài qua đời phải lo an táng, cầu nguyện và xin lễ.  

- Ba là anh chị em trong nhà cần hoà thuận yêu thương nhau, noi 

gương cha mẹ để nên lành thánh.  

3. H. Ta cần cư xử thế nào với họ hàng đôi bên?  

T. Ta phải kính trọng và yêu mến mọi người trong gia tộc; năng lui tới và 

giúp đỡ theo khả năng mình.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Có người nói: “Theo đạo Chúa là bỏ ông bà”. Anh chị trả lời thế nào?  

2. Anh chị đã biết gì về cha mẹ, anh chị em và họ hàng của bạn mình?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha đã muốn biểu lộ tình Cha yêu 

thương chúng con qua tấm lòng yêu thương của người cha người mẹ trần 

thế. Cha còn muốn rằng, sau Cha, chúng con phải tôn kính cha mẹ vì các 

ngài đã có công sinh thành và dưỡng dục chúng con nên người. Xin Cha 

chúc lành, nâng đỡ và ban mọi ơn lành hồn xác cho cha mẹ chúng con. Xin 

giúp chúng con luôn biết biết lấy tình yêu mà đáp lại tình yêu của các ngài 

bằng cách sống hiếu thảo, yêu mến, tôn kính, vâng lời và phụng dưỡng các 

ngài.  
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Xin cho các ngài, ngay ở đời này tìm thấy niềm hạnh phúc được phục 

vụ Cha và yêu mến Cha. Và xin cho chúng con một ngày kia được sum họp 

với nhau trên Nước Trời. Amen  
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Bài 20: Những ngày lễ của gia đình  

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên 

nhau. (Tv 133,1)  

Mỗi gia đình đều có những ngày lễ riêng, đánh dấu những biến cố vui, 

buồn của gia đình. Chẳng hạn như ngày giỗ của ông bà, cha mẹ, ngày kỷ 

niệm thành hôn của vợ chồng, ngày sinh nhật, ngày lễ bổn mạng của một 

người trong gia đình... Những ngày lễ của gia đình là dịp để mọi người 

trong gia đình quây quần bên nhau trong tình yêu thương hiệp nhất, vun xới 

thêm tình gia đình.  

Đầu năm, mỗi gia đình nên ghi các ngày lễ của gia đình mình vào 

cuốn lịch Công giáo để dễ nhớ.  

1. Lễ Gia tiên  

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa thường tự xưng là Thiên Chúa của Abraham, 

của Ixaác, của Giacop, nghĩa là Thiên Chúa các tổ phụ. Ngài không phải là 

Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của người sống.[253] Bên kia 

cái chết, các bậc tiền nhân đã thực sự “sống khôn thác thiêng” đều đang 

sống trong Thiên Chúa. Các tín hữu ở trần gian kết hợp với họ trong mầu 

nhiệm các thánh thông công. Do đó, khi bày tỏ lòng hiếu kính, nhớ đến gia 

tiên tổ phụ, người Công giáo không làm một sự thờ phượng nằm ngoài sự 

thờ phượng Thiên Chúa, nhưng là để nhờ đó mà thêm lòng biết ơn và kính 

                                                           
[253]

 (Mt 22:32) 32 Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác và 

Thiên Chúa của Gia-cóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. 
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mến Thiên Chúa là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất[254]. Đàng khác, 

khi nhớ đến tổ tiên theo huyết thống, người Công giáo cũng nhớ đến các tổ 

phụ trong đức tin.  

Người Việt Nam thường có thói quen rất tốt: mỗi khi gia đình có việc 

buồn vui đều luôn tưởng nhớ gia tiên và biểu lộ tâm tình ấy bằng việc cúng 

lễ, hoặc đơn giản thắp một nén nhang trên bàn thờ. Người tín hữu Công 

giáo Việt Nam tiếp nhận truyền thống tốt đẹp ấy với một cái nhìn chính xác, 

phù hợp với đức tin Kitô giáo.  

Mỗi gia đình nên có một bàn thờ gia tiên đơn sơ. Ngày tết, ngày giỗ 

nên giữ một cây hương cháy suốt ngày. Tránh những chi tiết trái với đức tin 

và tránh tốn kém không hợp tình hợp lý. Về hình thức, cốt sao biểu lộ được 

tấm lòng và giúp con cháu trong nhà học được tâm tình biết ơn tổ tiên và 

biết ơn Thiên Chúa Tạo Hoá.  

Khi cúng lễ, cần nhắc cho mọi người trong nhà nhớ: đức tin Công giáo 

dạy ta biết rằng người quá cố không cần đến thức ăn vật chất, các lễ vật 

chỉ nhằm bày tỏ lòng biết ơn kính nhớ mà thôi.  

Lễ gia tiên thường do vị trưởng tộc hoặc người cha trong gia đình chủ 

lễ. Nếu vị này vắng mặt, thì vợ hoặc con trai hoặc con dâu trưởng chủ lễ.  

2. Dọn tất niên  

Tết Nguyên đán là dịp sum họp gia đình, kính nhớ tổ tiên và thăm viếng 

nhau để gia tăng tình thân ái. Cần loại bỏ những chi tiết phong tục quá 

                                                           
[254]

 (Ep 3:14) 14 Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha,15 là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời 

dưới đất. 
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rườm rà, cũng như những gì đi ngược lại với Tin mừng, và phải lưu ý phát 

huy những gì tốt đẹp. Khởi đầu là việc dọn tất niên.  

Từ giữa tháng chạp là thời gian thuận tiện để mỗi gia đình tổng kết một 

năm. Cha mẹ và con cái sẽ cùng nhau:  

- Làm xong những việc cần thiết còn đọng lại.  

- Tổng kết chi thu, thanh toán nợ nần.  

- Tổng kết kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc một năm qua.  

- Chọn hướng sống hoặc chủ đề giáo dục gia đình trong năm mới.  

- Dọn mình xưng tội cuối năm.  

- Cha mẹ đỡ đầu thăm nom nhắc nhở con thiêng liêng (các con 

thiêng liêng thì chúc tết cha mẹ đỡ đầu dịp cuối năm hoặc đầu 

năm).  

- Cũng nên dành một tuần lễ kết bó hoa thiêng liêng tạ ơn Thiên 

Chúa và cầu cho nhau (gồm: dâng lễ, rước lễ, đọc Lời Chúa, lần 

hạt, hy sinh...)  

Những việc trên đây sẽ làm xong trước ngày ăn bữa tất niên (vào ngày cuối 

năm hoặc một ngày nào sớm hơn, tùy tiện). Bữa ăn này được coi như để 

kết toán mọi chuyện: còn gì phải xin lỗi nhau, hoặc góp ý xây dựng đều nói 

hết trong dịp này, để rồi ngày đầu năm sẽ không còn phải nhắc gì đến 

chuyện cũ, chỉ chúc tuổi nhau thật vui vẻ.  
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Cũng nên nhân bữa ăn này mà trình bày chủ đề sống của năm tới và 

dự tính trước việc vui xuân của gia đình, thu xếp sao để trẻ em khỏi lây 

nhiễm thói xấu cờ bạc ngoài xã hội.  

3. Tưởng nhớ gia tiên dịp Tết Nguyên Đán  

Dịp Tết Nguyên Đán, trong những gia đình theo đúng tinh thần Việt Nam, 

ẩn dưới những niềm vui rộn rã đầu xuân là cả một thực tại linh thiêng trầm 

mặc đầy ắp không gian: cõi hữu hình và cõi vô hình đan dệt vào nhau, ông 

bà tổ tiên đã khuất như thể đang có mặt giữa con cháu một cách thân thiết, 

gần gũi, linh thiêng và đầy an ủi. Có được bầu khí ấy là nhờ các nghi lễ rất 

nghiêm túc của phụng tự gia đình.  

Các nghi lễ này mở đầu với giờ “cúng đón” (đón ông bà về ăn tết với 

con cháu) vào ngày 29 hoặc 30 tết, và kết thúc với giờ “cúng đưa” (tiễn 

chân ông bà) vào ngày mùng 3 hay mùng 4 tết (có nhà cúng đưa từ chiều 

mùng 2). Người Công giáo biết rằng các linh hồn đã về với Thiên Chúa vẫn 

hiệp thông với các tín hữu ở trần gian thường xuyên, chứ không riêng mấy 

ngày tết, cho nên không có chuyện đón ông bà về ăn tết và tiễn ông bà đi. 

Tuy nhiên, thiết tưởng ngày nay cả nơi đại chúng người không có đạo, 

không mấy ai còn hiểu hai chữ đón đưa này theo nghĩa đen, nhưng hiểu 

theo một nghĩa tượng trưng sâu sắc, nhằm xác định một thái độ nội tâm và 

đánh dấu khoảng thời gian họ muốn dành để tưởng nhớ gia tiên một cách 

thật sâu đậm, khoảng thời gian họ muốn để cho tâm hồn lắng đọng trong 

niềm cảm mến biết ơn.  
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Trong khoảng thời gian ấy, bàn thờ gia tiên lúc nào cũng có khói 

hương, mỗi ngày người ta cúng hai ba lần vào đúng giờ cả nhà quy định 

trước. Mỗi gia đình có một người trực ở nhà để giữ cho hương đèn được 

liên tục, và lo nấu thức ăn, đúng giờ thì bày lên bàn thờ, thành tâm cầu 

nguyện. Người trực đóng vai đại diện gia đình, luôn ở trong tâm tình cung 

kính trước sự hiện diện của anh linh tiên tổ, để bày tỏ niềm biết ơn và 

tưởng nhớ. Ngày nay, cả người không có đạo cũng không mấy ai còn nghĩ 

ông bà tổ tiên cần “ăn tết”, nhưng người ta thấy rằng sự túc trực để bày tỏ 

lòng thành là điều cần thiết. Đó là một tâm tình rất thiêng liêng cao quý mà 

bầu khí của các lễ nghi gia tiên đã đem lại.  

Khi đón nhận các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, người Công giáo 

nhằm đạt được phần tinh hoa, chứ không vụ vào những hình thức rườm rà. 

Tuy vậy, trong mức độ vừa phải, hình thức vẫn cần thiết. Để phục hồi và 

phát huy được bầu khí linh thiêng thuận lợi cho tình cảm và hạnh phúc gia 

đình, rất cần giữ lấy những hình thức diễn tả tối thiểu và chính yếu.  

4. Lễ giao thừa  

Tối cuối năm, gia đình đoàn tụ, giải trí chung với nhau, cùng thức đón giao 

thừa. Giây phút kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới là lúc thật ý nghĩa để 

ca tụng Chúa, Đấng làm chủ thời gian và lịch sử. Khí xuân mới cũng gợi 

cho ta nhớ đến công trình sáng tạo của Ngài. Chúng ta xin Chúa chúc lành 

cho một năm mới đang bắt đầu. Sau khi cầu nguyện, mọi người chúc tuổi 

nhau rồi đi ngủ.  
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Lễ giao thừa không phải là lễ gia tiên. Lễ gia tiên đã được thực hiện vào lúc 

“tiên thừa”, tức là lúc đầu hôm đêm cuối năm. Tuần hương thắp lúc giao 

thừa là để kính thờ Đấng Tạo Hoá và cầu nguyện với Ngài.  

5. Lễ Minh niên  

Gia đình sum họp buổi sáng đầu năm là điều rất quý giá. Thánh lễ ở nhà 

thờ xong, mọi người về nhà ngay. Các cháu mừng tuổi ông bà, con cái 

mừng tuổi cha mẹ, mọi người mừng tuổi nhau.  

6. Lễ bổn mạng một người trong gia đình  

Trước ngày lễ, người có tên thánh bổn mạng nên dành vài giờ tĩnh tâm cầu 

nguyện. Ngày lễ, cả nhà đi dự lễ, rước lễ sốt sắng. Kinh tối, theo chương 

trình trong tuần (nên hỏi linh mục về lời nguyện ngày lễ, chép sẵn từ trước). 

Nhớ nhắc con thiêng liêng dọn mừng lễ bổn mạng. Hôm lễ, nên mời các 

con thiêng liêng dùng cơm.  

7. Giáp năm ngày rửa tội  

Trước ngày lễ, người có lễ kỷ niệm nên dành vài giờ tĩnh tâm cầu nguyện. 

Ngày lễ, cả nhà đi dự lễ, rước lễ sốt sắng. Trong giờ Kinh tối, gia đình cùng 

hiệp ý dâng lời tạ ơn, đồng thời cũng nhắc nhớ nhau sống xứng đáng ơn gọi 

làm Kitô hữu.  
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8. Thôi nôi hoặc sinh nhật  

Đây là dịp vui của toàn gia đình. Những món quà nho nhỏ của mọi người 

vào dịp này là một cách bày tỏ sự quan tâm và yêu thương nhau. Nên tổ 

chức một bữa ăn để tạo thêm bầu khí yêu thương. Giờ kinh tối cũng là dịp 

để toàn thể gia đình cùng hiệp thông với nhau trong niềm vui này.  

9. Giáp năm ngày cưới  

Mỗi lần phong thánh, Hội Thánh cũng ấn định ngày mừng lễ hằng năm, 

thường là vào ngày qua đời của vị thánh. Ngày 22-10-2001 vừa qua, Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho đôi vợ chồng người 

Ý là Luy và Maria Beltrame Quattrocchi. Tuy nhiên, để ấn định ngày mừng 

lễ, ngài không chọn ngày qua đời của họ như thường lệ, mà lại chọn ngày 

kỷ niệm lễ thành hôn của họ: ngày 25-11-1905.  

Trước ngày kỷ niệm lễ thành hôn, nếu có điều kiện, vợ chồng nên tĩnh tâm 

vài giờ, nhớ lại tình thương Chúa và kiểm điểm đời sống để tiếp tục xây 

dựng hạnh phúc gia đình. Ngày kỷ niệm, vợ chồng, con cái cùng đi dự lễ. Ở 

nhà, trong bữa ăn kỷ niệm, nên nhắc đến niềm vui này. Những dịp khác 

trong năm có thể mang những hình thức đơn giản, nhưng hôm nay phải là 

đại lễ của gia đình. Nếu được, cũng nên mời vài đôi bạn thân thiết cùng dự 

bữa ăn và chia sẻ kinh nghiệm. Giờ kinh tối, nên dành ít phút để dâng lên 

Chúa tâm tình tạ ơn, xin Chúa chúc lành và củng cố mối giây yêu thương 

giữa hai vợ chồng và tất cả gia đình.  
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10. Ma chay  

10.1. Trong thánh lễ an táng cũng như trong những dịp cầu nguyện cho 

các tín hữu đã qua đời, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm phục sinh, xác tín 

rằng những người đã tin vào Đức Kitô và đã chịu phép Rửa tội để nên chi 

thể Ngài, sẽ được cùng Ngài vượt qua sự chết mà đến sự sống. Vì thế, mọi 

lời dẫn giải, lời ca, lời kinh trong các dịp ấy phải diễn tả được niềm hy vọng 

vào đời sống vĩnh cửu. Trong tinh thần đức tin, thân nhân của người mới 

qua đời cũng cần tỏ ra can đảm, bình an, tránh khóc lóc ai oán.  

10.2. Người Công giáo đón nhận tất cả những gì tốt đẹp trong truyền thống 

dân tộc về việc tôn kính ông bà tổ tiên cũng như về việc mai táng, nhưng 

dứt khoát loại bỏ những chi tiết không phù hợp với đức tin, như coi ngày 

giờ, coi phương hướng, rải giấy vàng bạc, vẽ bùa, đập chén bát khi động 

quan, vv...  

10.3. Tang phục: Nên có một dấu hiệu nào đó để nói lên tâm tình đau buồn 

thương tiếc tự nhiên của ta, nhưng không nên để nó che mờ nỗi vui mừng 

lớn lao đích thực của người con vừa được gọi về nhà Cha và niềm hy vọng 

vào một ngày kia sẽ gặp lại người ấy trong hạnh phúc quê trời. Tránh 

những tang phục rườm rà gây cảm tưởng mình hoàn toàn mất mát, thất 

vọng ê chề và những gì không rõ ý nghĩa.  

10.4. Mọi cách diễn tả trong tang lễ cũng như trong việc thờ kính tổ tiên 

phải có ý nghĩa rõ ràng chính xác, hợp với đức tin và tình yêu thương. Làm 

một hành vi, ta phải hiểu ý nghĩa của hành vi đó. Ví dụ, việc rảy nước thánh 

và vái kính thi hài phải được hiểu đúng:  
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- Rảy nước thánh trên thi hài là để nhớ rằng nhờ nước rửa tội, người 

tín hữu đã được ghi tên vào số những người được sống đời đời.  

- Thắp nhang đèn, vái kính trước thi hài tín hữu là vì thân xác ấy 

đáng tôn trọng: lúc còn sống, thân xác ấy đã là đền thờ Chúa 

Thánh Thần, và giờ đây đang đợi chờ ngày sống lại.  

10.5. Trong việc cầu nguyện cho người quá cố, Lời Chúa là phần quan 

trọng, nên chọn đoạn Kinh Thánh cho thích hợp.  

10.6. Người hướng dẫn các giờ cầu nguyện nên làm phấn khởi lòng trông 

cậy của thân nhân người quá cố, cũng như hun đúc niềm tin của mọi người 

đang hiện diện, nhưng phải liệu sao để không làm phật lòng những người 

đang buồn phiền.  

11. Lễ giỗ  

Việc cầu nguyện trong ngày giỗ vừa để cảm tạ Chúa đã giải thoát các bậc 

tổ tiên, đưa về hưởng nhan Chúa, vừa để cầu xin Chúa sớm giải thoát 

những người đang phải ở luyện ngục (thường đối với những người mới qua 

đời, ta hướng tới việc cầu hồn, còn đối với những người đã qua đời từ lâu, 

ta có thể tin vào lòng Chúa nhân từ mà dâng lời cảm tạ). Ngay cả những vị 

đã chết mà không chịu phép Rửa tội, ta vẫn tin rằng Thiên Chúa nhân từ và 

đầy quyền năng đã có cách cứu vớt họ trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô.  

Giờ kinh tối sẽ theo ngày trong tuần, với lời nguyện giỗ. Nếu là cầu hồn, thì 

theo mẫu canh thức cầu nguyện cho tín hữu đã qua đời.  
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Cũng đừng quên rằng chúng ta có thể cầu nguyện với những bậc tổ tiên 

đang được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Nói đúng hơn, ta có thể xin 

họ cầu nguyện với Chúa cho ta. Khi còn sống, họ đã yêu thương cầu 

nguyện cho ta, thì khi đã về với Chúa, họ còn yêu thương ta hơn và lời cầu 

nguyện của họ còn hữu hiệu hơn.  

 GHI NHỚ 

1. H. Những ngày lễ của gia đình mang ý nghĩa gì?  

T. Những ngày lễ của gia đình là dịp để mọi người quây quần bên nhau 

trong tình yêu thương hiệp nhất, vun xới thêm tình nghĩa, duy trì những nét 

đẹp truyền thống của gia đình mình.  

2. H. Đối với các dịp lễ của gia đình, ta nên tổ chức thế nào?  

T. Ta nên tổ chức đơn sơ, vừa phù hợp với nét đẹp của văn hoá dân tộc, 

vừa biểu lộ được đức tin Kitô giáo của mình.  

 GỢI Ý SUY NGHĨ 

1. Ngày lễ nào trong gia đình đã để lại trong anh chị dấu ấn sâu đậm nhất?  

2. Những ngày lễ giỗ trong gia đình anh chị được tổ chức thế nào?  

3. Anh chị đã làm gì khi đến ngày sinh nhật hoặc ngày lễ bổn mạng của 

cha mẹ, hoặc anh chị em trong gia đình?  

 CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa, Cha đã làm cho chúng con thành một gia đình. Chúng con cần 

đến nhau Chúng con yêu thương nhau. Chúng con tha thứ cho nhau. 
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Chúng con làm việc với nhau. Chúng con vui đùa có nhau Chúng con cầu 

nguyện bên nhau.  

Cùng với nhau chúng con lắng nghe Lời Chúa Cùng với nhau chúng con 

lớn lên trong Đức Kitô Cùng với nhau chúng con yêu thương mọi người 

chung quanh Cùng với nhau chúng con phụng thờ Chúa Cùng với nhau 

chúng con hy vọng Nước Trời.  

Lạy Chúa,  

Đó là những điều chúng con ước nguyện, Xin giúp chúng con đạt tới nhờ 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  
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Phần Phụ Lục  

Phụ lục1: Thông cáo của Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên  

Ngày 20-10-1964, Tòa Thánh, qua Bộ Truyền giáo đã chấp thuận đề nghị 

của Hàng Giám Mục Việt Nam xin áp dụng huấn thụ Plane compertum est 

(8-12-1939), về việc tôn kính tổ tiên cho giáo dân Việt Nam.  

Để hiểu rõ tinh thần Giáo Hội trong việc chấp thuận này, và để có những 

chỉ thị hướng dẫn trong khi áp dụng, Hội đồng Giám mục muốn nêu lên 

mấy điểm sau đây:  

I. Giáo hội Công Giáo đối với nền văn hóa và truyền thống các dân 

tộc  

1) Giáo Hội Chúa Kitô bao giờ cũng tha thiết thực hiện mệnh lệnh Đấng 

Sáng Lập, để hiện diện khắp nơi và tuyên giảng Phúc Âm cho mọi 

người. Cố gắng đầu tiên của Giáo Hội là giúp sao cho con người 

được nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa và được trung thực với 

sứ mệnh Kitô hữu của mình, để đạt cứu cánh sau hết là hạnh phúc 

đời đời. Công trình đó được thực hiện trong nội khảm của mỗi cá 

nhân. Nhưng nó có vang âm đến toàn diện cuộc đời và trong mỗi khu 

vực sinh hoạt của con người (Đức Piô XII: Huấn dụ tại Cơ Mật Viện, 

ngày 20-2-1946).  
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2) Mặt khác, từ nguyên thủy cho đến ngày nay, Giáo Hội Công Giáo vẫn 

tuân theo tiêu chuẩn Phúc Âm. Theo đó, Giáo Hội không hủy bỏ hay 

dập tắt những giá trị thiện hảo, liêm chính, chân thành của các dân 

tộc. Âu cũng vì bản tính nhân loại, dù còn mang dấu vết sự sa ngã 

của tổ tông, song vẫn giữ trong nội tâm một căn bản tự nhiên mà ánh 

sáng và ân sủng Thiên Chúa có thể soi chiếu, dinh dưỡng và nâng 

lên tới một mức độ đức hạnh, một nếp sống siêu nhiên đích thực. 

Cũng vì vậy mà Giáo Hội không bao giờ miệt thị, khinh chê tư tưởng 

cũng như nghệ thuật hoặc văn hóa của người không Công giáo. Trái 

lại, Giáo Hội đã từng góp phần thanh luyện hoặc bổ túc để đi đến chỗ 

hoàn hảo. Trải qua các thế kỷ, Giáo Hội đã thánh hóa những phong 

tục cũng như những truyền thống chân chính của các dân tộc. Giáo 

Hội cũng đã nhiều lần đem nghi lễ của miền này xứ nọ sát nhập vào 

nền phụng vụ của mình, sau khi đã tu chỉnh cả tinh thần và hình 

thức, để ghi nhớ mầu nhiệm hoặc để tôn kính các bậc thánh nhân 

hay các vị tử đạo (Đức Piô XII: Thông điệp Evangeli praecones, 2-6-

1951; Đức Gioan XXIII trích dẫn tư tưởng này trong thông điệp 

Princeps Pastorum, 28-11-1959).  

3) Đối với các tôn giáo khác, Giáo Hội Công Giáo cũng chủ trương một 

lập trường rõ rệt. Dĩ nhiên Giáo Hội không thể tham dự vào các nghi 

lễ của các tôn giáo khác, hoặc coi tôn giáo nào cũng như tôn giáo 

nào, và lãnh đạm để mặc ai muốn hay không muốn tìm xem Thiên 

Chúa có mạc khải một đạo không sai lầm, trong đó Thiên Chúa được 

nhận biết, kính mến và phụng thờ. Tuy nhiên, Giáo Hội không từ chối 

công nhận một cách kính cẩn những giá trị tinh thần và luân lý của 
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các tôn giáo khác (Đức Phaolô VI, thông điệp Ecclesiam suam, 6-8-

1964). Giáo Hội không phủ nhận điều gì vốn là chân lý và thánh thiện 

của bất cứ tôn giáo nào. Giáo Hội luôn luôn rao truyền Đức Kitô là 

“đường đi, là chân lý và là nguồn sống” và, trong Đức Kitô, Thiên 

Chúa làm hòa với muôn vật.  

Tuy nhiên Giáo Hội thành tâm và lưu ý cứu xét những hành động và sinh 

hoạt, những luật pháp và lý thuyết của các tôn giáo khác tuy có sai biệt với 

những điểm Giáo Hội đề ra, song vẫn mang lại một tia sáng nào đó của 

chính cái chân lý hằng soi sáng mọi người. Vì thế, Giáo Hội khuyên giục 

con cái mình tuy vẫn phải giữ đức tin Công giáo tuyền vẹn, nhưng phải làm 

thế nào để nắm giữ và phát triển những của cải thiêng liêng, luân lý và 

những giá trị xã hội, văn hóa, gặp được trong các tôn giáo khác nhờ những 

buổi hội thảo, sự học hỏi và sự cộng tác với các tín đồ của các tôn giáo này 

(Công đồng Vatican II, khóa III: Giáo Hội và các tôn giáo ngoài Kitô giáo, 

ngày 20-11-1964)  

Chính lập trường đó của Giáo Hội được đúc kết trong tư tưởng của các 

Đức Giáo Hoàng và trong đệ nhị Công đồng Vatican, đã giải thích lý do của 

quyết định Tòa Thánh, khi cho áp dụng huấn thị Plane compertum est tại 

Việt Nam ngày nay. Và cũng chiếu theo tinh thần đó, các Giám mục hội 

nghị tại Đà Lạt trong những ngày 12, 14-06-1965 đã cho công bố thông cáo 

này.  
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II. Thể thức áp dụng Huấn thị Plane compertum est  

1) Nhiều hành vi cử chỉ xưa kia tại Việt Nam, có tính cách tôn giáo, 

nhưng nay vì sự tiếp xúc với bên ngoài và vì tâm tình, tập quán đã 

thay đổi nhiều, nên chỉ còn là những phương cách biểu lộ lòng hiếu 

thảo tôn kính đối với tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ. Những cử 

chỉ, thái độ, nghi lễ có tính cách thế tục, lịch sự và xã giao đó, Giáo 

Hội Công Giáo chẳng những không ngăn cấm mà còn mong muốn và 

khuyến khích cho nó được diễn tả bằng những cử chỉ riêng biệt của 

mỗi nước, mỗi xứ và tùy theo trường hợp.  

Vì thế, những cử chỉ, thái độ và nghi lễ tự nó hoặc do hoàn 

cảnh, có một ý nghĩa thế tục rõ ràng là để tỏ tinh thần ái quốc, lòng 

hiếu thảo, tôn kính hoặc tưởng niệm tổ tiên và các bậc anh hùng liệt 

sĩ (như treo ảnh, hình, dựng tượng, nghiêng mình bái kính, trưng hoa 

đèn, tổ chức ngày kỵ, giỗ...) thì được thi hành và tham dự cách chủ 

động.  

2) Trái lại, vì có nhiệm vụ bảo vệ đức tin Công Giáo được tinh tuyền, 

Giáo Hội không thể chấp nhận cho người giáo hữu có những hành vi 

cử chỉ, hoặc tự nó, hoặc do hoàn cảnh có tính cách tôn giáo trái với 

giáo lý mình dạy.  

Vì thế, các việc làm có tính cách tôn giáo không phù hợp với 

giáo lý Công Giáo (như bất cứ lễ nghi nào biểu lộ lòng phục tùng và 

sự lệ thuộc của mình đối với một thụ tạo nào như là đối với Thiên 

Chúa), hay những việc dị đoan rõ rệt (như đốt vàng mã), hoặc cử 

hành ở những nơi dành riêng cho việc tế tự... thì giáo hữu không 
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được thi hành và tham dự. Trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ được hiện 

diện một cách thụ động như đã ấn định trong giáo luật, khoản 1258 

(GL 1917).  

3) Đối với những việc mà không rõ là thế tục hay tôn giáo, thì phải dựa 

theo nguyên tắc này, là nếu những hành vi đó, theo dư luận dân 

chúng địa phương không coi như sự tuyên xưng tín ngưỡng của một 

tôn giáo (ngoài Kitô giáo), mà chỉ biểu lộ một tâm tình tự nhiên, thì 

được coi như không trái với đức tin Công Giáo, nên được thi hành và 

tham dự. Trong trường hợp chưa hết nghi nan, thì có thể hành động 

theo tiếng lương tâm lúc ấy: nếu cần, thì phải giải thích chủ ý của 

mình một cách khéo léo, hợp cảnh, hợp thời. Sự tham dự cũng chỉ 

được có tính cách thụ động.  

Đó là những nguyên tắc chung, giáo hữu cần phải dựa vào mà xét đoán 

theo lương tâm và hoàn cảnh. Trong trường hợp hồ nghi, mọi người liên hệ 

không được theo ý riêng mình, mà sẽ phán đoán theo chỉ thị của Tòa 

Thánh và bàn hỏi với các giáo sĩ thành thạo.  

Yêu cầu quý cha phổ biến rộng rãi và giải thích tường tận thông cáo này 

không những trong các nhà thờ mà cả mỗi khi có dịp, không những cho 

anh em giáo hữu mà cả cho người ngoài Công Giáo. Các vị phụ trách Công 

Giáo Tiến Hành cũng phải lấy thông cáo này làm đề tài học tập cho các hội 

đoàn trong các buổi họp và các khóa huấn luyện.  

Làm tại Đà Lạt, ngày 14 tháng 6 năm 1965  

Sacerdos-Linh Mục Nguyệt San, số 43, tháng 7-1965, trang 489-492  
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§1 Người tín hữu không được phép tham dự cách chủ động bằng bất cứ 

cách nào, hoặc tham dự một phần trong các nghi thức của người không 

Công giáo.  

§2 Có thể chước chuẩn cho người tín hữu hiện diện cách thụ động, hay chỉ 

có tính cách bề ngoài vì trách nhiệm dân sự hoặc vì danh tiếng, bởi có lý 

do quan trọng, trường hợp nghi ngờ đã được Giám mục xác nhận. Trong 

các lễ an táng người không Công giáo, các đám cưới và những cuộc lễ 

long trọng tương tự, miễn là không có nguy hiểm làm gương mù và sinh lợi.  
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Phụ lục 2: NGHI THỨC ĐÍN   ÔN  

(Cử hành tại nhà gái)  

1. Lời mở đầu:  

NHD: Thưa hai họ,  

Chúng ta bắt đầu tiến hành lễ đính hôn cho hai em...  

Thời gian qua, hai em đã quen biết nhau. Với lễ đính hôn này, gia đình 

hai bên tán thành tình yêu của hai em và tạo điều kiện để hai em tìm hiểu 

nhau cũng như tìm hiểu gia đình hai bên cặn kẽ hơn, hầu đem lại hạnh 

phúc cho cuộc sống hôn nhân sau này. Lễ đính hôn này cũng là dịp để gia 

đình hai bên bắt đầu chuẩn bị cho lễ thành hôn sắp tới. Việc tìm hiểu của 

hai em và việc chuẩn bị của hai gia đình đều rất quan trọng. Là Kitô hữu, 

chúng ta hiểu rằng trong những việc hệ trọng này, cần phải có ơn trên giúp 

đỡ. Vì thế, giờ đây chúng ta dành ít phút hướng lòng lên Thiên Chúa là Cha 

chúng ta, xin Ngài chúc lành và ban Thánh Thần của Ngài xuống trên hai 

em, hầu hướng dẫn hai em cũng như cả hai gia đình biết cách vun xới cho 

tình yêu này, theo như ý Ngài.  

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.  

CĐ : Amen.  

Cầu xin Chúa Thánh Thần… 
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2. Lời Chúa (Kn 9,1-4.11)  

Bài trích sách Khôn ngoan  

Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên, lạy Đức Chúa từ bi lân tuất, Chúa dùng lời 

Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con 

người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên, và sống sao cho 

thánh thiện công chính mà chỉ huy cả vũ trụ này, cùng được một tâm hồn 

ngay thẳng mà phân biệt phải trái. Xin rộng ban cho con Đức Khôn Ngoan 

hằng ngự bên toà Chúa. Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo 

hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ 

con.  

Đó là Lời Chúa  

CĐ : Tạ ơn Chúa  

3. Lời khuyên (của người đại diện nhà gái)  

Các cháu thân mến. Từ hôm nay, gia đình hai bên chính thức tán thành 

tình yêu của các cháu. Cuộc hôn nhân sắp tới của các cháu là việc rất cao 

cả và thánh thiện. Các cháu hãy vun trồng và gìn giữ tình yêu chúng con 

thật trong sáng tốt đẹp. Để được vậy, các cháu rất cần ơn khôn ngoan của 

Chúa. Các cháu hãy luôn luôn cầu xin ơn Chúa soi sáng. Hãy trao đổi, học 

hỏi với những người khôn ngoan đạo đức, và hãy giữ vững lương tâm trong 

sáng. Các cháu hãy sống thời gian đính hôn thật xứng đáng để chuẩn bị 

một gia đình hạnh phúc, để là niềm vui cho cha mẹ họ hàng đôi bên và để 

tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta.  
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4. Lời hứa của hai người  

(Bên nam nói thay):  

Con xin thay lời bạn con để cùng nói lên tâm tình cảm tạ Chúa và biết ơn 

cha mẹ đôi bên. Chúng con xin hứa tận dụng thời gian này để vun trồng 

một tình yêu trong trắng, tích cực tìm hiểu nhau, tìm hiểu gia đình hai bên, 

học hỏi về trách nhiệm cuộc sống hôn nhân, và tập quên mình để có thể 

sống hòa hợp với nhau và đem lại niềm vui và vinh dự cho gia đình hai bên.  

(Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên rồi hai người đọc chung):  

Kính lạy anh linh các bậc tổ tiên của hai gia đình chúng con. Hôm nay gia 

đình hai bên đã chính thức chúc lành cho tình yêu chúng con. Chúng con 

kính xin anh linh các bậc tổ tiên thương tha thiết chuyển cầu cho chúng con 

trước toà Thiên Chúa để chuẩn bị cho chúng con trong thời gian chuẩn bị 

quý báu này. Chúng con nguyện cố gắng sống xứng đáng để làm rạng rỡ 

thanh danh hai họ.  

5. Lời cầu  

(Có thể chọn một trong hai mẫu sau đây)  

MẪU 1:  

(Bên nam nói thay)  

Giờ đây, xin mọi người hiệp ý với chúng con trong lời cầu nguyện dâng lên 

Thiên Chúa:  

(Hai người cùng đọc „Kinh của đôi bạn sắp cưới‟)  
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Lạy Chúa Giêsu, để dạy chúng con yêu nhau, Chúa đã trở thành một người 

như chúng con, trong lòng một người nữ đã đính hôn, rất trong sạch, là 

Đức Maria. Và Chúa cũng đã phán: “Chúng con hãy nên một như Cha và 

Ta là một”. Nay Chúa đã muốn hai chúng con đây sống cùng một đời sống 

trong Chúa, như hai cành nho của cùng một cây nho, mà Chúa quan 

phòng đã cho sống gần nhau. Chớ chi tình yêu giữa chúng con, do Chúa 

nối kết, sẽ thực hiện sự hiệp nhất hoàn toàn, chẳng những giữa trái tim 

chúng con, mà giữa tâm hồn chúng con nữa. Chớ chi tình yêu đó mỗi ngày 

một lớn, đồng thời tăng thêm sự sống Chúa nơi chúng con. Xin Chúa giúp 

chúng con, để chúng con đưa về cho tổ ấm chúng con nhiều vẻ đẹp, nhiều 

sức khoẻ, nhiều nghị lực, nhiều lý tưởng, để tổ ấm chúng con trở nên hình 

ảnh của Nước Thiên Chúa, mà chúng con muốn cùng Chúa xây dựng nên. 

Chớ chi gia đình chúng con được cống hiến cho Chúa những linh mục, tu sĩ 

hay những tông đồ giáo dân. Chớ chi chúng con đừng quên rằng, chính 

qua chúng con mà Nước Chúa trị đến, dưới đất cũng như trên trời. Xin 

Chúa chấp nhận những lời chúng con đã hứa theo tinh thần của Chúa. Chớ 

chi, trong một ngày sắp tới, nhờ lời Chúa chúc lành, chúng con sẽ dâng 

hiến cho nhau tất cả và mãi mãi. Amen.  

MẪU 2:  

NHD : Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho thời gian 

đính hôn của...  

- Chúa là nguồn mạch mọi tình yêu cao đẹp, xin thương chúc lành 

cho tình yêu của... và.... Xin ban ơn hướng dẫn để hai người biết 
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vun trồng một tình yêu vị tha, theo gương Chúa đã yêu thương 

chúng con.  

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.  

- Chúa hằng săn sóc và hướng dẫn chúng con trở nên con cái thánh 

thiện của Chúa. Xin ban cho... và... biết can đảm giúp nhau sửa đổi 

những tật xấu và khuyết điểm có hại cho cuộc sống hôn nhân sau 

này. Xin ban ơn cho hai người biết tận dụng thời gian đính hôn, học 

hỏi kỹ lưỡng để sau này có thể chu toàn điều Chúa chờ đợi họ 

trong cuộc sống gia đình và xã hội.  

- Xin Chúa ban ơn hướng dẫn, nâng đỡ, ủi an chúng con là bậc phụ 

huynh của... và... trong thời gian chuẩn bị và chúc lành cho việc tổ 

chức lễ cưới sắp tới được tốt đẹp, gây thêm tình thân ái giữa bà con 

hai họ.  

6. Kinh Lạy Cha (đọc chung)  

7. Lời nguyện (Người đại diện nhà trai)  

NHD : Lạy Cha rất nhân lành, Cha luôn âu yếm chăm sóc mọi con cái Cha. 

Giờ đây chúng con cử hành lễ đính hôn cho hai cháu... và... Cha thấu suốt 

tình yêu và thiện chí của hai cháu. Cha thấu suốt nỗi bận tâm, sự lo lắng 

cũng như niềm hy vọng của hai gia đình chúng con. Cha cũng đã đón nhận 

mọi ý nguyện của các bậc tổ tiên đang chuyển cầu cho chúng con trước 

toà Cha. Kính xin Cha đoái thương chúc lành và thánh hoá thời gian đính 

hôn của hai cháu. Xin dẫn dắt từng bước chân của hai cháu. Cũng xin Cha 
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thương ban cho mỗi người chúng con đầy lòng quảng đại, để ai nấy đều 

tích cực góp phần vào việc xây dựng hạnh phúc gia đình của hai cháu và 

tình thân ái giữa hai gia đình và hai họ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng con.  

CĐ: Amen.  

8. Kết thúc  

Một bài thánh ca tạ ơn.  
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Phụ lục 3: NGHI THỨC VU QUI - TÂN HÔN  

I. TẠI NH  G I (XUẤ        

Khi họ nhà trai đến, nhà gái đón vào. Chương trình được tiến hành như 

sau:  

1. Nhà trai ngỏ lời, giới thiệu và trình lễ vật  

Kính thưa quý ông bà và quý họ nhà gái,  

Nhờ ơn Chúa và sự xếp đặt của gia đình, hai cháu... đã nên vợ 

chồng. Qua mối dây liên kết thánh thiện này, hai gia đình và hai họ 

chúng ta cũng được gần gũi liên hệ mật thiết với nhau.  

Hôm nay, chúng tôi họ nhà trai xin đưa lễ vật đến chào mừng 

và cám ơn gia đình cũng như quý họ.  

Để tiện xưng hô, trước hết chúng tôi mạn phép xin được giới 

thiệu bên họ nhà trai.  

(Đại diện bên nhà trai giới thiệu...)  

2. Nhà gái ngỏ lời, đón nhận lễ vật  

Kính thưa quý ông bà và quý họ nhà trai  

Chúng tôi thành thật cám ơn họ nhà trai đã có lòng thương đến 

con gái chúng tôi và biếu tặng lễ vật. Chúng tôi hân hạnh đón nhận 

và cho cháu ra mắt quý vị đồng thời làm lễ gia tiên.  
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3. Kinh nguyện Tạ ơn Thiên Chúa  

(Mời mọi người đứng dậy, hướng về bàn thờ)  

Người Hướng dẫn: Thiên Chúa là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới 

đất. Nhờ Người mà chúng ta có cha có mẹ, ông bà, tổ tiên. Vậy giờ 

đây, kính xin mọi người hợp ý với hai cháu dâng lên Thiên Chúa lòng 

cảm tạ tri ân.  

Hai cháu hãy tiến đến trước bàn thờ Chúa, thắp hương và dâng lời 

cảm tạ.  

o Dấu Thánh giá, hát kinh Chúa Thánh Thần, Lạy Cha, Kính 

mừng, Sáng danh, một bài hát về Đức Mẹ.  

Gia trưởng (hoặc vị trưởng tộc bên nhà gái) cầu nguyện:  

Lạy Thiên Chúa là nguồn tình yêu và sáng tạo muôn loài, 

chúng con cảm tạ Chúa đã cho con cái chúng con được làm người và 

làm con Chúa. Ngày hôm nay chúng con cử hành lễ thành hôn cho 

con cái chúng con, trước sự chứng giám của vong linh  ng Bà Tổ 

Tiên và họ hàng hai bên nội ngoại.  

Chúng con cầu xin Chúa cho hai con chúng con đây được hạnh 

phúc bên nhau suốt đời, và luôn sống xứng đáng là con cái chúa để 

làm vinh danh Chúa và vẻ vang dòng họ.  

Xin Thánh Gia chúc lành cho cuộc hôn phối này được suốt đời 

hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, 

Chúa chúng con. Amen.  
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(Cô dâu chú rể vái 3 lần trước bàn thờ rồi cắm hương.)  

4. Kính nhớ tổ tiên  

Người Hướng dẫn:  

Nghi lễ tạ ơn Thiên Chúa đã xong. Bây giờ là nghi lễ kính nhớ Tổ 

Tiên.  

Gia trưởng (hoặc vị trưởng tộc bên nhà gái) cầu nguyện:  

“Kính lạy anh linh các bậc tổ tiên, ông bà.  

Nhờ phúc đức tổ tiên, ông bà, gia đình ông bà.... đây sinh hạ 

được người con gái là.... và đã giáo dục cháu nên người. Nay cháu 

được Chúa thương cho đẹp duyên cùng cháu.... Chúng con xin đưa 

hai cháu đến trước bàn thờ gia tiên. Xin phép cho hai cháu được 

dâng nén hương bày tỏ lòng kính nhớ tri ân và quyết tâm làm rạng 

danh tổ tiên và vinh danh Thiên Chúa. Xin các bậc tiền nhân bầu cử 

cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, sống đẹp lòng cha mẹ họ 

hàng hai bên, chu toàn các trách nhiệm hôn nhân và gia đình theo 

đúng ý Thiên Chúa”.  

Cô dâu và chú rể cùng đọc:  

Chúng con là... xin dâng nén hương trầm tỏ lòng thành kính và 

biết ơn  ng Bà Tổ Tiên. Xin các ngài phù hộ cho tình yêu chúng con.  

(Vái một lần, rồi cắm hương.)  

Hát Cầu cho cha mẹ.  



Phần Phụ Lục  |  Phụ lục 3: NGHI THỨC VU QUI - TÂN HÔN 
 

 
244 

 

5. Cám ơn cha mẹ  

Cô dâu: Thưa ba mẹ kính mến.  

Hôm nay con về nhà chồng, bước sang quãng đời mới với trách 

nhiệm mới. Tuy không còn sống chung trong gia đình với ba mẹ, 

nhưng lòng con không bao giờ dám quên công ơn sinh thành dưỡng 

dục của ba mẹ. Con quyết lòng sống tốt đẹp với mọi người, chu toàn 

bổn phận và hết lòng trung thành với Chúa để đền đáp công ơn ba 

mẹ. Xin Chúa gìn giữ ba mẹ khoẻ mạnh, bình an. Con xin ba mẹ lưu 

tâm nâng đỡ và cầu nguyện chúng con.  

- Cô dâu và chú rể vái ba mẹ một vái  

- Cha mẹ đáp lời.  

6. Tiệc trà hoặc tiệc rượu  

7. Xin dâu  

Đại diện nhà trai: Kính thưa ông bà và họ nhà gái, nghi lễ đã đầy đủ 

và mọi tâm sự đã được giãi bày. Giờ đây xin phép ông bà cho chúng 

tôi đón cháu về để nhập tiệc thành hôn.  

Đại diện nhà gái: Kính thưa họ nhà trai, chúng tôi vui mừng và cám 

ơn tấm thạnh tình quý vị đã dành cho chúng tôi và đặc biệt cho con 

gái chúng tôi. Hai gia đình chúng ta cũng đã như một, rất sung sướng 

được gửi cháu... cho gia đình ông bà. Mong ông bà nâng đỡ các cháu 

để gia đình mới được hạnh phúc lâu bền.  
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II. TẠI NHÀ TRAI (RƯỚC DÂU VỀ)  

Đoàn đưa dâu về tới nhà trai. Cô dâu được đưa vào phòng nghỉ một lát rồi 

ra lễ gia tiên.  

1. Giới thiệu  

Chủ lễ giới thiệu cô dâu và họ nhà gái cho quý khách hiện diện và có 

đôi lời chào mừng, trình bày lý do. 

2. Tạ ơn Thiên Chúa  

Mọi người hướng về bàn thờ. Cô dâu và chú rể đến trước bàn thờ.  

Dấu Thánh giá, hát kinh Chúa Thánh Thần.  

Gia trưởng (hoặc vị trưởng tộc bên nhà trai):  

Kính lạy Thiên Chúa là Cha chung và là gia chủ chúng con,  

Kính trình ông bà tổ tiên,  

Kính thưa quý vị họ hàng nhà gái và quý bà con thân thuộc xa gần.  

Hôm nay, gia tộc chúng con rất vui mừng đi đón một người con 

về làm dâu con trong gia đình này. Vậy chúng con xin trình diện đôi 

vợ chồng mới lên Chúa và các bậc tổ tiên. Xin Chúa thương chúc 

lành, xin các bậc tổ tiên chứng giám, xin bà con thân thuộc cùng hợp 

lời cầu nguyện cho đôi trẻ được sắt cầm hoà hợp, trăm năm hạnh 

phúc.  

Cô dâu và chú rể châm lửa hai cây đèn ở trước bàn thờ. Sau đó 

đốt hương, vái đều ba vái trước bàn thờ rồi cắm hương.  
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Bài chúc hôn, đọc Kinh nguyện gia đình, Lạy Cha, Kính mừng, Sáng 

danh.  

Gia trưởng (hoặc vị trưởng tộc bên nhà trai) cầu nguyện:  

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, thay mặt cho gia tộc. chúng con xin 

cảm tạ Chúa vì ngày hôm Chúa đã ban cho chúng con một người con 

dâu mới. Xin Chúa tuôn đổ muôn vàn phúc lộc xuống trên gia đình 

mới này, để họ luôn sống trong tình thương của Chúa. Xin cho đôi vợ 

chồng này luôn hoà thuận yêu thương nhau và hằng tuân theo ý 

Chúa. Xin cho họ biết chu toàn bổn phận của mình trong gia đình, và 

góp phần làm rạng rỡ gia phong.  

Xin Chúa cũng thương ban muôn ngàn ơn lành cho đôi bên gia 

đình đàng trai, đàng gái chúng con, để mọi người trong hai gia đình 

thông cảm và hiểu biết nhau hơn, cùng nhau xây đắp cho gia đình 

mới này ngày một bền vững và hạnh phúc. Chúng con nguyện xin, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen  

- Hát một bài về Đức Mẹ.  

3. Kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên  

Người hướng dẫn nói ít lời hợp ý nghĩa. Cô dâu lạy ông bà tổ tiên  

Chú rể và cô dâu cùng đọc:  

Kính thưa ông bà tổ tiên,  

Hôm nay chúng con kết hợp nên duyên sắt cầm. Chúng con ghi nhớ công 

ơn của ông bà tổ tiên và nguyện hết lòng yêu thương quý mến nhau, cố 
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gắng trọn nghĩa, trọn tình, trọn hiếu, trọn đạo vợ chồng, hầu xây dựng gia 

đình hạnh phúc theo thánh ý Thiên Chúa. Kính xin ông bà tổ tiên phù hộ 

cho chúng con.  

Thắp hương vái 1 lần. Có thể Hát bài “Cầu cho cha mẹ”.  

4. Cám ơn cha mẹ  

Người hướng dẫn nói ít lời hợp ý nghĩa. Cô dâu và chú rể thưa cha 

mẹ.  

Chú rể và cô dâu: Kính thưa ba mẹ yêu quý, Hôm nay chúng con 

thành vợ chồng, kết quả tình thương này trước hết do ơn Chúa và sau 

là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục và xếp đặt của ba mẹ. Chúng 

con xin ghi tạc lòng dạ công ơn trời bể này. Để đền đáp lại, chúng 

con sẽ hết sức sống trọn nghĩa vợ chồng như Chúa dạy, theo gương 

Gia thất. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành trả công cho ba mẹ.  

(Vái 1 lần.) Cha mẹ đáp lời.  

Kết thúc hát bài: “Hồng ân Thiên Chúa bao la”  

5. Nhập tiệc  

6. Đôi lời giã từ của họ gái  

7. Đại diện họ trai đáp lời  

Chào họ nhà gái. Cám ơn quý khách.  

Bế mạc  
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Phụ lục 4: GIỜ KINH TỐ  T  NG G   Đ N   

Mẫu 1:  

1. Dấu Thánh giá  

2. Kinh Chúa Thánh Thần  

3. Xét mình và kinh Aên Năn Tội  

4. Lời Chúa ( theo mầu nhiệm suy niệm)  

5. Đọc và suy niệm kinh Mân côi:  

4) -1 kinh Lạy Cha  -10 kinh Kính Mừng  -1 kinh Sáng Danh  

6. Kinh Lạy Nữ vương.  

7. Hát một bài kính Đức Mẹ.  

(Trích theo mẫu Kinh Mân Côi. Toà TGM.Tp Hồ Chí Minh)  

Mẫu 2:  

1. Mở đầu: mọi người làm dấu thánh giá, người hướng dẫn nói lên ý chỉ của 

giờ kinh. Sau đó đọc hay hát kinh Chúa Thánh Thần, kinh Xét mình và kinh 

Ăn năn tội.  

2. Lời Chúa: Nghe đọc lời Chúa. Thinh lặng. Chia sẻ và lời nguyện tự phát.  

3. Ca ngợi: Một chục kinh Mân Côi. (Nếu suy gẫm về kinh Mân Côi, thì 

chọn đoạn Tin Mừng thích hợp với mầu nhiệm của ngắm: nghe đọc, thinh 
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lặng, chia sẻ và lời nguyện tự phát, rồi sau đó đọc một kinh Lạy Cha, mười 

kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh).  

Tiếp đến, kinh Lạy Nữ Vương, (cũng có thể đọc một kinh có tính cách gia 

đình, chẳng hạn kinh thánh bổn mạng...). Kinh vực sâu để cầu nguyện cho 

những người đã qua đời.  

4. Kết thúc: Kinh Dâng mình, kinh Cám ơn hay hát một bài về Đức Mẹ, rồi 

người gia trưởng chúc lành cho mọi thành viên trong gia đình.  
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Phụ lục 5: THỤ TINH NHÂN TẠO  

Việc thụ tinh nhân tạo có hai phương pháp:  

1. Cấy tinh nhân tạo: là đưa tinh trùng người nam vào cơ phận của 

người nữ để có thể thụ thai.  

2. Thụ tinh trong ống nghiệm qua các giai đoạn sau đây:  

- Lấy trứng trong buồng trứng người phụ nữ đúng lúc, đồng thời lấy 

tinh trùng của người nam,  

- Cho hai nhân tố phối hợp thành phôi thai đầu tiên để cho phát triển 

thành một số tế bào (khoảng từ 35 đến 60 giờ),  

- Cấy phôi thai vào trong tử cung phụ nữ. Đây là giai đoạn khó khăn 

nhất vì chỉ khoảng 20% trường hợp cấy vào màng tử cung thành 

công và phôi thai không bị đào thải ra bên ngoài.  

Cả hai trường hợp cấy tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm có thể 

được thực hiện trong vòng vợ chồng hay với tinh trùng hoặc trứng của một 

người thứ ba.  

Lập trường của Giáo Hội về thụ tinh nhân tạo  

- Việc cấy tinh nhân tạo cũng như việc thụ tinh trong ống nghiệm với 

tinh trùng hoặc trứng của người thứ ba là trái ngược với tính cách 

một vợ một chồng của hôn nhân. Nó đi ngược phẩm giá của đôi vợ 

chồng và với ơn gọi riêng của bậc làm cha mẹ. Hơn nữa đứa con 

phải được thụ thai và sinh ra trong hôn nhân và do hôn nhân.  
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- Việc cấy tinh nhân tạo thuộc phạm vi hôn nhân: Huấn thị ngày 

27/02/1987 của Bộ Giáo lý Đức Tin viết: sự cấy tinh nhân tạo trong 

phạm vi vợ chồng, nghĩa là trong khuôn khổ hôn nhân không có 

nhân tố của người thứ ba, chỉ có thể chấp nhận được khi phương 

pháp kỹ thuật không thay thế cho tác động vợ chồng, nhưng chỉ 

giúp cho tác động này đạt được mục đích dễ dàng hơn.  

- Việc thụ tinh trong ống nghiệm thuộc phạm vi hôn nhân: theo giáo 

lý truyền thống về hôn nhân và về phẩm giá của con người, Giáo 

Hội tiếp tục chống lại phương thức thụ tinh trong ống nghiệm vì đây 

là điều không phù hợp với phẩm giá của việc truyền sinh và sự kết 

hiệp giữa hai vợ chồng, kể cả khi phương pháp này cố gắng làm 

cho các phôi thai khỏi phải chết.  

Đôi vợ chồng son sẻ mong ước có con, đó là một ước muốn rất hợp lý và 

hợp pháp. Tuy nhiên việc thụ tinh trong ống nghiệm bao hàm việc huỷ hoại 

nhiều phôi thai người. Người ta phải cho nhiều trứng và tinh trùng phối hợp 

với nhau rồi chọn một trứng đã thụ tinh tốt để cấy vào cơ phận người mẹ. 

Các phôi thai còn lại thường bị huỷ đi và đây là hình thức phá thai xâm 

phạm tới sinh mạng của những người vô tội đang ở trạng thái thành hình.  

Hơn nữa, cho dù không có phôi thai nào bị huỷ đi, thì việc thụ tinh 

trong ống nghiệm cũng không thể chấp nhận được vì hành động này tách 

rời hai ý nghĩa căn bản của tác động vợ chồng. Tác động này có công hiệu 

nhằm liên kết hai vợ chồng lại, đồng thời làm cho họ có thể sinh sản ra 

những sự sống mới. Khi dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tức 

là ngoài cơ thể của đôi vợ chồng, người ta “đặt sự sống và căn tính của bào 
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thai vào tay các bác sĩ và những nhà sinh học, và như vậy là thiết lập 

quyền thống trị của kỹ thuật trên nguồn gốc và số phận con người. Liên hệ 

thống trị này tự nó nghịch với phẩm giá con người và sự bình đẳng phải có 

giữa cha mẹ và con cái” (Huấn thị “Donum vitae” 2, 5).  

“Xét về luân lý, việc sinh sản sẽ mất đi sự tuyệt hảo riêng của nó khi 

không còn là hoa trái của hành vi phu thê, nghĩa là hành vi đặc loại của sự 

phối hợp vợ chồng (...). Chỉ sự tôn trọng mối liên lạc giữa những ý nghĩa 

của hành vi phu thê và sự tôn trọng tính hiệp nhất của con người mới bảo 

đảm được một sự sinh sản phù hợp với nhân phẩm con người” (Huấn thị 

“Donum vitae” 2, 4).  

Kết luận:  

Sau khi đã tận dụng mọi trợ giúp chính đáng của y khoa, mà vẫn phải chịu đựng nỗi đau khổ vì vô sinh, 

Giáo hội mời gọi những cặp vợ chồng này liên kết với thập giá  ức Kitô, là nguồn mạch mọi phong phú 

thiêng liên. Họ có thể sống quảng đại bằng cách nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc tham gia những 

công tác phục vụ tha nhân (x. GLHT, số 13783-1379).  
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